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UNIMETIRC 

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس مالها : 188.888.88 درهم 

مقرها اإل تماعي : رقم 392، شارع 

رحال املسكيني، حي اشماعو، مدينة 

سال

نشاط الشركة : 

أعمال مختلفة أو أعمال البناء

 ICE :رقم املوحد للمقاولة

8829(62468888(6

 IF :رقم التعريف الضريبي

51718385

RC: 35385  رقم السجل التجاري

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

بتاريخ عثمان  محسين   السيد 

بمقتضاه تم  (2822 نوفمرر) (24   

)مايلي):

طرف) من  حصة  (348 تفويت)

السيد عثمان محسين لصالح السيد)

أصبح) لهذا  وتبعا  محسين  عمر 

محسين) عثمان  السيد  الشريك 

حصة من) (668 يمتلك ما مجموعه)

والشريك) الشركة  حصص  مجموع 

السيد عمر محسين)348)حصة.

تعيين السيد عمر محسين كمسير)

ثاني للشركة.

للشركة:) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

مسؤولية محدوة.

تحيين النظام العام للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ديسمرر) (9 بتاريخ) بسال  اإلبتدائية 

2822)تحت رقم)49.

1 P

 SOCIETE FONCIERE 

DE LA LAGUNE

شركة مساهمة

رأسمالها : 684.888.888 درهم

املقر اإل تماعي : الناضور منتجع 

أتاليون

السجل التجاري عدد 13131 

الناضور

اإلدارة) مجلس  محضر  بمقت�سى 

(،2822 نوفمرر) (17 بتاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي):

تغيير طريقة مزاولة مهام اإلدارة)

العامة.

اإلدارة) رئيس  مهام  بين  الفصل 

ومهام املدير العام.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  ( لدى) الضبط 

 2823 يناير) (28 بتاريخ) بالناضور 

تحت عدد))515.

قصد النشر واإلعالن

2 P

SOCIETE FONCIERE 

DE LA LAGUNE 
شركة مساهمة

رأسمالها : 684.888.888 درهم

املقر اإل تماعي : الناضور منتجع 

أتاليون

السجل التجاري عدد 13131 

الناضور

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

املختلط املنعقد في)6)ديسمرر)2822،)

تقرر ما يلي):

اإل تماعي) الرأسمال  في  الزيادة 

للشركة بمبلغ)4.888.888)3)درهم،)

 228.888.888 من) يرتفع  وبذلك 

(، درهم) (684.888.888 إلى) درهم 

أسهم  ديدة) (3(48.888 بإصدار)

للقيمة) درهم  (188 فئة) من  عادية 

اإلسمية الواحدة،)صادرة بالتكافؤ.

من) (6 للفصل) موازي  تعديل 

القانون األسا�سي تحت شرط الزيادة)

في الرأسمال.

إعطاء)الصالحيات الالزمة ملجلس)

في) النهائية  الزيادة  لتحقيق  اإلدارة 

الرأسمال.

اإلدارة) مجلس  محضر  بمقت�سى 

تقرر) (،2822 ديسمرر) (23 املنعقد في)

ما يلي):

في) النهائية  الزيادة  تحقيق 

الشركة) رأسمال  لينتقل  الرأسمال،)

وتعديل) درهم  (684.888.888 إلى)

القانون) من  (6 للفصل) موازي 

األسا�سي.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  ( لدى) الضبط 

(،2823 يناير) (28 بتاريخ) بالناضور 

تحت عدد)5157.
قصد النشر واإلعالن

3 P

فيطاكوم

مكت7 الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

38)زنقة لبنان الشقة رقم)))حي املحيط الرباط

الهاتف):)837.7238.12

STE AB INTERIORS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

تم) (2822 ديسمرر) (2 بتاريخ)

لشركة) استثنائي  عام  عقد  مع 

ذات) (AB INTERIORS SARL AU

رأسمالها) يقدر  محدودة  مسؤولية 

درهم ويو د مقرها) (18.888.88 ب)

شارع) (5 رقم) بالعنوان  اإل تماعي 

حي العبادي الطابق األول) (،1 حسن)

القرارات) اتخاذ  تم  وبمو به  تمارة 

التالية):

تغيير تسمية الشركة):)تغيير تسمية)

إلى) (AB INTERIORS من) الشركة 

.NEW GENERATION PROJECTS

تحويل املقر اإل تماعي):

املقر) نقل  العام  الجمع  قرر 

 5 اإل تماعي من العنوان التالي رقم)

حي العبادي الطابق) (،1 شارع حسن)

األول تمارة إلى العنوان الجديد رقم)) 

1)منصور الذهبي) تجزئة الكتبية حي)

تمارة.

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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الزيادة))في رأس املال):)قرر الجمع)

الشركة) رأسمال  في  زيادة  العام 

في) حصة  ديدة  (1988 بإضافة)

ملكية السيد حسن بن فتاح املشترك)

لكل) درهم  (188 بقيمة) الجديدة 

حصة وذلك يصبح رأسمال الشركة)

288.888.88)درهم مقسمة كالتالي)):

فتاح) بن  الرحيم  عبد  السيد 

يمتلك)188)حصة.

يمتلك) فتاح  بن  حسن  السيد 

1988)حصة.

لتفويت) وفقا  (: القانوني) الشكل 

القانوني) الشكل  تغيير  تم  الحصص 

مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

محدودة من شريك وحيد إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة.

تعديل النظام األسا�سي):

املواد) تعديل  العام  الجمع  قرر 

التالية من النظام األسا�سي للشركة)

املادة)1،2،4،7،8.

املحكمة) ( :في) تم اإليداع القانوني)

 2823 يناير) (16 اإلبتدائية بتمارة في)

رقم)3)88.
لإلستشارة والتنبيه

فيطاكوم

4 P

MEGA CHAPITEAUX
SARL AU

حل سابق ألوانه
الشريك) )قرار  املحضر) بمقت�سى 

ديسمرر) (31 في) املؤرخ  الوحيد()

 MEGA املسماة) للشركة  (،2822

CHAPITEAUX)شركة ذات مسؤولية)

رأسماله) واحد،) بشريك  محدودة 

مقرها) الكائن  درهم،) (188888

سينا) ابن  شارع  (،23 عمارة) بتمارة،)

حي املغرب) (،2 املسيرة) (،2 متجر رقم)

العربي تقرر ما يلي):

ألوانه) سابقا  حال  الشركة  حل 

اعتبارا من تاريخ فاتح يناير)2823.

تعيين السيدة نوال بنيحيى طبي7)

مصفية للشركة.

عنوان) في  التصفية  مقر  تحديد 

مقر الشركة املذكورة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

 2823 يناير) (19 اإلبتدائية بتمارة في)

تحت رقم)9749.
خالصة وبيان

التسيير

5 P

 SOCIETE PERFORMANCE

GROUPE MAROC

EN ABREVIATION PGM

SA.R.L

AU(CAPITAL(DE : 14.226.800 DH

 SIEGE(SOCIAL :

 CASABLANCA,RUE DU SOLDAT

ARMAND TAIEB OUKACHA

RC N°417169

IF : 31827593

التوثيقي املؤرخ) العقد  بمقت�سى 

تقرر) (2822 يونيو) (29 بالدارالبيضاء)

ما يلي):

 MICHEL PIERRE السيد) فوت 

 CEDRIC(لفائدة ابنه السيد(NALTE

هبة) طريق  عن  (PIERRE NALTE

قابلة) وغير  نهائية  أحياء،) بين 

حصة) (6588 في) املتمثلة  للنقض 

الشركة) في  يملكها  التي  إ تماعية 

 PERFORMANCE GROUPE

 PGM إسم) في  املختصرة  (MAROC

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

زنقة) مقرها اإل تماعي الدارالبيضاء)

الجندي أرمند طي7 عكاشة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 

رقم) تحت  (2822 سبتمرر) (15  

.(37718
من أ ل النشر والبيان

6 P

شركة سيرفيس كولف بالدي 
ش.م.م

SOCIETE SERVICES GOLF BLADI
S.A.R.L

املقر اإل تماعي : الطابق األر�سي 
طريق 8) رقم 38 أيت الشيخ علي 

أيت اورير مراكش
العام اإلستثنائي) الجمع  بمو 7 
 2822 ديسمرر) (16 بتاريخ) املنعقد 
كولف) سيرفيس  شركة  صادقت 

بالدي على التعديالت التالية:
سيرفيس) شركة  شركة  حل 
كولف بالدي شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد).
البوشيخي) مالك  السيدة  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
قانونية) كمصفية  (EE76382(

للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان)
 (8 طريق) األر�سي  الطابق  التالي 
أيت الشيخ علي أيت اورير) (38 رقم)

مراكش.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
الضبط))للمحكمة التجارية))بمراكش)
بتاريخ)29)ديسمرر)2822)وذلك تحت)

رقم)143175.
7 P

شركة فيغم دوت تاكينزا 
تامصلوحت
ش.م.م..ش.و

 SOCIETE FERMES D’HOTES
TAGUENZA TAMESLOHTE

S.A.R.L AU
املقر اإل تماعي : ب كلم 29,5 طريق 
امزميز  ماعة تامصلوحت إقليم 

الحوز
السجل التجاري رقم 46691

العام اإلستثنائي) الجمع  بمو 7 
 2822 نوفمرر) (38 بتاريخ) املنعقد 
صادق الشريك الوحيد للشركة على)

التعديالت التالية:
تاكينزا) دوت  فيغم  شركة  حل 
املسؤولية) ذات  شركة  تامصلوحت 

املحدودة ذات الشريك الوحيد).

تعيين السيد كمال املهدي الحامل)

لبطاقة) والحامل  املغربية  للجنسية 

 E1(562 رقم) الوطنية  التعريف 

كمصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

امزميز) طريق  (29,5 كلم) ب  التالي 

 ماعة تامصلوحت إقليم الحوز.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

الضبط))للمحكمة التجارية))بمراكش)

بتاريخ)26)ديسمرر)2822)وذلك تحت)

رقم)143817.

8 P

شركة دويوبابوش 
ش.م.م.ش.و

 SOCIETE DOYOUBABOUCHE

SERVICES

S.A.R.L AU

املقر اإل تماعي : دوار شمس 

اغواطيم قيادة و ماعة تحناوت 

إقليم الحوز

السجل التجاري رقم 42413

العام اإلستثنائي) الجمع  بمو 7 

 2822 نوفمرر) (2( بتاريخ) املنعقد 

صادق الشريك الوحيد للشركة على)

التعديالت التالية):

حل شركة دويوبابوش شركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

نابولي) اونوفريو  السيد  تعيين 

الحامل للجنسية اإليطالية والحامل)

رقم) الوطنية  اإلقامة  لبطاقة 

T882396T)كمصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان)

قيادة) اغواطيم  شمس  دوار  التالي 

و ماعة تحناوت إقليم الحوز.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

الضبط))للمحكمة التجارية))بمراكش)

بتاريخ)26)ديسمرر)2822)وذلك تحت)

رقم)143816.

9 P
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شركة بوم بازار
ش.م.م

SOCIETE BOOM BAZAR
S.A.R.L

املقر اإل تماعي : دوار شمس 
اغواطيم قيادة و ماعة تحناوت 

إقليم الحوز
السجل التجاري رقم 28661

العام اإلستثنائي) الجمع  بمو 7 
 2822 نوفمرر) (1( بتاريخ) املنعقد 
على) للشركة  الشركاء) صادق 

التعديالت التالية):
بازار شركة ذات) حل شركة بوم 

املسؤولية املحدودة.
نابولي) اونوفريو  السيد  تعيين 
الحامل للجنسية اإليطالية والحامل)
رقم) الوطنية  اإلقامة  لبطاقة 
T882396T)كمصفي قانوني للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان)
قيادة) اغواطيم  شمس  دوار  التالي 

و ماعة تحناوت إقليم الحوز.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
الضبط))للمحكمة التجارية))بمراكش)
بتاريخ)26)ديسمرر)2822)وذلك تحت)

رقم)143815.
10 P

شركة ت.ب سيرفيس
SOCIETE T-B SERVICES

S.A.R.L AU 
املقر اإل تماعي : زيدون 38 شارع 

يعقوب املنصور  ليز مراكش
العام اإلستثنائي) الجمع  بمو 7 
 2822 ديسمرر) (16 بتاريخ) املنعقد 
)ت.ب سيرفيس على) صادقت شركة)

التعديالت التالية):
حل شركة ت.ب سيرفيس شركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
بالخلفي) توفيق  السيد  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
E319233)كمصفي قانوني للشركة.

تحديد مقر التصفية في العنوان)
يعقوب) شارع  (38 زيدون) التالي 

املنصور  ليز مراكش.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
الضبط))للمحكمة التجارية))بمراكش)
بتاريخ)16)ديسمرر)2822)وذلك تحت)

رقم)143171.
11 P

شركة انتيريورس
ش.م.م.ش.و

 SOCIETE INTERYOURS S.A.R.L
A.U

املقر اإل تماعي : رقم 49 إقامة 
مرروكة طريق مر ان مراكش 

العام اإلستثنائي) الجمع  بمو 7 
 2822 ديسمرر) فاتح  بتاريخ  املنعقد 
على) انتيريورس  ( شركة) صاقت 

التعديالت التالية):
حل شركة انتيريورس شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
شكي7) بسمة  السيدة  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
قانونية) كمصفية  (EE387(21

للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان)
مرروكة طريق) إقامة  (49 رقم) التالي 

مر ان مراكش.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
الضبط))للمحكمة التجارية))بمراكش)
بتاريخ)28)ديسمرر)2822)وذلك تحت)

رقم)))1427.
12 P

شركة وان ديزاين
ش.م.م.ش.و

SOCIETE ONE DESIGN
S.A.R.L AU

املقر اإل تماعي : رقم 35 إقامة 
قيرواني مرروكة مراكش

العام اإلستثنائي) الجمع  بمو 7 
 2822 نوفمرر) (14 بتاريخ) املنعقد 
على) ديزاين  وان  ( شركة) صاقت 

التعديالت التالية):
حل شركة وان ديزاين شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

تعيين السيد بكري رشيد الحامل)
 H495683 رقم) الوطنية  للبطاقة 

كمصفي قانوني للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان)
التالي رقم)35)إقامة قيرواني مرروكة 

مراكش.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
الضبط))للمحكمة التجارية))بمراكش)
بتاريخ)28)ديسمرر)2822)وذلك تحت)

رقم)5)1427.
13 P

شركة توقاف
SOCIETE TOUKAF

الرأسمال اإل تماعي : 488.888.88 
درهم

املقر اإل تماعي : رقم 6 و87 درب 
توارك بريما مراكش

العام اإلستثنائي) الجمع  بمو 7 
املنعقد بمقر الشركة بتاريخ)18)يناير)
على توقاف  ( شركة) صاقت  (2823 

)ما يلي):
غير) مشارك  ديد  مدير  تعيين 

شريك.
العادي) غير  العام  الجمع  صادق 
داميان،) أليتي  السيد  تعيين  على 
 MR. ALITTI DAMIEN  ان برنارد)
JEAN BERNARD)حامل  واز السفر)
كمدير) (،21EF35923 الفرن�سي رقم)

مشارك للشركة املذكورة.
األعمال) في  الشركة  ستشارك 
مديرها) قبل  من  بها  املتعلقة 
املشاركين))السيدة فرانسواز  اكلين)
¨ ان) داميان) أليتي  والسيد  أرنال 

برنارد(.
ومع ذلك،)فإن توقيعا منفردا من)
أحد املديرين املشاركين كافي وصالح،)
املصرفية) الحسابات  إلدارة  وهذا 
املصرفية،) املستندات  توقيع  ميع 
أو) والفواتير  والحوالت،) والشيكات،)
ذلك(. إلى  وما  األخرى،) الدفع  طرق 

 MME FRANÇOISE من) سواء)
السيد) أو  (JACQUELINE ARNAL
 MR. ALITTI DAMIEN JEAN

.BERNARD

القانون األسا�سي املعدل.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

الضبط))للمحكمة التجارية))بمراكش)

تحت) وذلك  (2823 يناير) (16 بتاريخ)
رقم)143715.

14 P

OUSGHANIGO
SARL

259 زاوية شارع محمد الخامس 

وزنقة سبة اإلقامة الكررى الطابق 

الرابع مكت7 رقم 22 القنيطرة

السجل التجاري : 67959

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)4)يناير)

2823)تم تأسيس شركة باملواصفات))

اآلتية):

 OUSGHANIGO (: التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الغرض اإل تماعي):)

اإلمدادت الغذائية والتوزيعات.

تموين وتشغيل املخابز.

أشغال مختلفة.

تقديم الخدمات السياحية.

التجارة.

مواد) كافة  وتصدير  استيراد 

التموين.

تموين ومنظم الفعاليات.

العمليات) عامة  ميع  وبصفة 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بأغراض الشركة.
محمد  شارع  زاوية   359 (: املقر)

اإلقامة  سبة  وزنقة  الخامس 

الكررى الطابق الرابع مكت7 رقم 22 

القنيطرة.

تأسيس  من  سنة   99  : املدة 

الشركة.

 : اإل تماعي  الرأسمال 

4888888.88 درهم مقسم إلى 4888 

حصة إ تماعية من فئة 188 درهم 

للواحدة واملوزعة على الشكل اآلتي:

السيد او�سي يوسف 2888 حصة 

إ تماعية.
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والسيد الغالي احمد 2888 حصة 

إ تماعية.
التسيير : السيدان او�سي يوسف 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.D344281
الحامل  احمد  الغالي  والسيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
ملدة  للشركة  كمسيران   D34577(

غير محدودة.
من  تبتدئ   : اإل تماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمرر من 

كل سنة.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 
ضبط))املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة)
تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم)67959)وبتاريخ)19)يناير)2823.
 15 P

STE DAYCO
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 188.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : تجزئة مسيرة 2 رقم 
136 الطابق تحت األر�سي تمارة

رقم سجل تجاري : 93389
 5 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

يناير)2823)بالرباط تقرر ما يلي):
تفويت الحصص:

 588 باع) حمدي  احمد  السيد 
حصة للسيد حسن املذكوري.

تقسيم رأسمال الشركة):
 1888 املذكوري) حسن  السيد 

حصة.
 DAYCO SARL الشركة املسماة)
AU)ستصبح مسيرة من طرف السيد)

السيد مذكوري حسن.
حمدي) أحمد  السيد  تقديم 

الستقالته من تسيير الشركة.
تحويل الصفة القانونية للشركة)

.SARL AU(إلى(SARL(من
من) و)1) (8،7،3 الفصول) تغيير 

قانون الشركة.
كتابة) لدى  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة التجارية بالرباط) ( الضبط)
رقم) تحت  (2823 يناير) (16 بتاريخ)

.132232

16 P

VIDEORAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال : 6.888.888 درهم

املكت7 الرئي�سي :الدارالبيضاء 5 

شارع املحيط األطل�سي انفا

اإلقرار بوفاة الشريك السيد محمد 
مصطفى بلغيتي ونقل حصته إلى 

ورثته
التررع بأسهم

تغيير الشكل القانوني للشركة
املوافقة على النظام األسا�سي 

الجديد
رفع رأسمال الشركة إلى 

13.888.888 درهم
تقرر بمو 7 الجمع املؤرخ في)14 

ديسمرر)2822)إلى):

محمد) السيد  الشريك  وفاة 

مصطفى بلغيتي.

انتقال الحصص إلى ورثته.

6)و7)من النظام) تحديث املادتين)

األسا�سي وفقا لذلك.

بمو 7 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

14)ديسمرر)2822:

وهبت السيدة نعيمة لعراقي إلبنها)

يقبل) الذي  بلغيتي،) أحمد  السيد 

75).7)سهما،)والتي تمتلكها في الشركة)

(،VIDEORAMA SARL املسماة)

6.888.888درهم  قدره  رأسمالها 

 5 الدارالبيضاء  اإل تماعي  مقرها 

شارع املحيط األطل�سي انفا، مسجلة 

بالدارالبيضاء  التجاري  السجل  في 

تحت رقم 1)51.7.

ألخيه  بلغيتي  علي  السيد  وه7 

يقبل  الذي  بلغيتي،  احمد  السيد 

من  أرباع(  وثالثة  )ثمانية   (.75

الشركة  في  يمتلكها  والتي  األسهم 

 VIDEORAMA SARL املسماة 

درهم   6.888.888 قدره  رأسمالها 

 5 الدارالبيضاء  اإل تماعي  مقرها 

شارع املحيط األطل�سي انفا، مسجلة 

بالدارالبيضاء  التجاري  السجل  في 

تحت رقم 1)51.7.

وه7 السيد موالي ابراهيم بلغيتي 

الذي  بلغيتي،  احمد  السيد  ألخيه 

أرباع(  وثالثة  )ثمانية   (.75 يقبل 

من األسهم التي يمتلكها في الشركة 

 VIDEORAMA SARL املسماة 

درهم   6.888.888 قدره  رأسمالها 

 5 الدارالبيضاء  اإل تماعي  مقرها 

شارع املحيط األطل�سي انفا، مسجلة 

بالدارالبيضاء  التجاري  السجل  في 

تحت رقم 1)51.7.

بلغيتي  حليمة  السيدة  وهبت 

الذي  بلغيتي،  احمد  السيد  ألخيها 

تمتلكها  والتي  سهما،   7.(75 يقبل 

 VIDEORAMA املسماة  الشركة  في 

 6.888.888 قدره  رأسمالها   SARL

درهم مقرها اإل تماعي الدارالبيضاء 

انفا،  األطل�سي  املحيط  شارع   5

التجاري  السجل  في  مسجلة 

بالدارالبيضاء تحت رقم 1)51.7.

من  و7   6 املادتين  تحديث  تم 

النظام األسا�سي وفقا لذلك.

اإلستثنائي  الجمع  بمو 7  تقرر 

املنعقد في 14 ديسمرر 2822 ما يلي :

للشركة  القانوني  الشكل  تحول 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

ذات الشريك الوحيد واملوافقة على 

النظام األسا�سي الجديد.

 14 في  الوحيد  الشريك  قرر 

ديسمرر 2822 زيادة رأس مال الشركة 

 13.888.888 إلى   6.888.888 من 

درهم عن طريق إنشاء 78888 سهم 

منها،  لكل  درهم   188 بقيمة   ديد 

يتم دفعها بالكامل عند اإلكتتاب عن 

الجارية  الحسابات  تعويض  طريق 

املرتبطة.

من  و7   6 املادتين  تحيين  تم 

النظام األسا�سي وفقا لذلك.

لدى)) (: القانوني) اإليداع  تم 

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (2823 يناير) (17 بتاريخ)

.(54392

17 P

 ROVAGO CHEMICALS

MOROCCO
شركة مجهولة اإلسم

رأسمالها : 15.188.888 درهم

املقر اإل تماعي : الدارالبيضاء 

22/28 تجزئة التوفيق طريق 

النواصر زاوية زنقة 1 رقم 63 سيدي 

معروف

إنشاء أسهم
إستقالة اإلداريين
تحويل الشركة

املوافقة على القانون األسا�سي 
الجديد

تعيين املسير الوحيد
بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في)

19)ديسمرر)2822.

تكوين األسهم):

 RAVAGO SA شركة) قامت 

 BENOIT السيد) طرف  من  املمثلة 

والسيدة) (PAULPARMENTIER

DAPHNE LARA ROUSSIS)بتكوين)

 ROVAGO لشركة) واحد  سهم 

املمثلة) (CHEMICALS MOROCCO

 MICHIEL RENE السيد) طرف  من 

.ALLAERTS

 KORYFES SA شركة) قامت 

 PAUL JOZEF(املمثلة من طرف السيد

اثنين) سهمين  بتفويت  (DEPUYDT

 GAYO شركة) لفائدة  منهما  واحد 

لفائدة) الثاني  والسهم  (SANCHEZ

 RAVAGO CHEMICALS SA شركة)

 MICHIEL السيد) من طرف  املمثلة 

.RENE ALLAERTS

الشركة) في  يملكونها  التي 

 ROVAGO املسماة) اإلسم  املجهولة 

 ،CHEMICALS MOROCCO
درهم الكائن) (15.188.888 رأسمالها)

بالدارالبيضاء) اإل تماعي  مقرها 

طريق) التوفيق  تجزئة  (22/20
النواصر زاوية زنقة)1)رقم)63)سيدي)
معروف واملسجلة بالسجل التجاري)

بالدارالبيضاء) التجارية  باملحكمة 

تحت رقم)133271.



2235 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

بتاريخ) املنعقدة  العامة  الجمعية 
19)ديسمرر)2822)قررت ما يلي):

شركة) إلى  الشركة  تحويل 
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودية 
وتمت املوافقة على القانون األسا�سي)

الجديد.
استقالة اإلداريين.

 RAVAGO شركة) إداري  قدم 
املمثلة من طرف) (CHEMICALS SA
 MICHIEL RENE ALLAERTS(السيد
املمثلة) (KORYFES SA وشركة)
 PAUL JOZEF السيد) طرف  من 
لهم) ومنح  استقالتهم  (DEPUYDT

اإلبراء)التام والنهائي.
املنتدب) العام  املدير  استقالة 
 SENTIS MASOLIVER السيد)
JAUME)بعد أن تم منحه اإلبراء)التام)

والنهائي.
املدير) الرئيس  استقالة 
 GAYO MANUEL السيد) العام 
SANCHEZ)بعد أن تم منحه اإلبراء)

التام والنهائي.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
 MANUEL GAYO SANCHEZ
بصفته مسير وحيد ملدة غير محددة.
املحكمة) لدى  القانوني  الوضع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 
 17)يناير)2823)تحت رقم)54398).
18 P

MEDYAX
SARL

برأسمال : 188888.88 درهم
رقم 1816 شارع محمد السادس 

خريبكة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
املسماة) للشركة  اإلستثنائي 
مؤرخ بخريبكة في) (MEDYAX SARL
13)يناير)2823)على الساعة العاشرة)

صباحا قرر شركائها.
السيد بوهالل يحيى املالك ل)588 

حصة إ تماعية))شريك ومسير(.
املالك) الشعوفي  محسن  السيد 
)شريك) إ تماعية) حصة  (588 ل)

ومسير()ما يلي):

لشركة) ألوانه  السابق  الحل 

رأسمال  ذات   MEDYAX SARL

مقرها  والواقع  درهم   188888.88

اإل تماعي ب رقم 1816 شارع محمد 

السادس خربيكة.

تسمية املصفي :

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر  

هو  يحيى  بوهالل  السيد  تعيين 

.MEDYAX SARL املصفي لشركة

للتصفية   الشركة  مقر  تحديد 

السادس  محمد  شارع   1816 رقم 

خربيكة.

)كتابة) :)لدى) تم اإليداع القانوني)

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بخريبكة)

 38 2823)تحت رقم) 19)يناير) بتاريخ)

وبالسجل التجاري تحت رقم)7299.

19 P 

 SOCIETE DIGITAL DE LA

 GESTION DES SERVICES

INFORMATIQUES

SARL

برأسمال : 188888.88 درهم

رقم 1816 شارع محمد السادس 

خريبكة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 SOCIETE(اإلستثنائي للشركة املسماة

 DIGITAL DE LA GESTION DES

 SERVICES INFORMATIQUES

يناير) (13 في) بخريبكة  مؤرخ  (SARL

على الساعة العاشرة صباحا) (2823

قرر شركائها.

 318 ل) املالك  شنتاف  السيد 

حصة إ تماعية))شريك ومسير(.

 228 السيد وليد بوهال املالك ل)

حصة إ تماعية))شريك(.

املالك دازية  الرر  عبد   السيد 

)ل)228)حصة إ تماعية))شريك(.

املالك النفيدة  رفيق   السيد 

)ل)258)حصة إ تماعية))شريك(.

لشركة) ألوانه  السابق  الحل 
 SOCIETE DIGITAL DE LA
 GESTION DES SERVICES
ذات   INFORMATIQUES SARL
188888.88 درهم والواقع  رأسمال 
مقرها اإل تماعي ب رقم 1816 شارع 

محمد السادس خربيكة.
تسمية املصفي : 

اإلستثنائي  العام  الجمع  قرر  
تعيين السيد بدر شنتاف هو املصفي 
 SOCIETE DIGITAL DE لشركة 
 LA GESTION DES SERVICES

.INFORMATIQUES SARL
للتصفية:  الشركة  مقر  تحديد 
السادس  محمد  شارع   1816 رقم 

خربيكة.
)كتابة) :)لدى) تم اإليداع القانوني)
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بخريبكة)
 29 2823)تحت رقم) 19)يناير) بتاريخ)

وبالسجل التجاري تحت رقم)29)7.
20 P

AYARAM
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تحمل  والتي  محدودة 

التالية):
.AYARAM(:(التسمية

.SARL(:(الصفة القانونية
الهدف اإل تماعي):)

مقاول بناء)وأشغال مختلفة.
منعش عقاري.

مطعم.
 1588.888.88 (: رأسمال الشركة)
15888)حصة من) درهم مقسمة إلى)
الواحدة) للحصة  درهم  (188 فئة)
الشكل) على  الشركاء) بين  موزعة 

االتالي):
السيد علي كريدو)3758)حصة.

 3758 علي) بن  امينة  السيدة 
حصة.

السيدة رحمة العوفي)758)حصة.
السيدة اية كريدو)2258)حصة.

السيدة اريج كريدو)2258)حصة.
محمد امين كريدو)2258)حصة.

املدة):)99)سنة بتداء)من التأسيس)

السجل) وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر من كل سنة))ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع أنوال) (23 (: املقر اإل تماعي)

 4 رقم) مكت7  (11 فلوري) إقامة 

ميموزة القنيطرة.

املسير ة):)السيدة رحمة العوفي.
رقم السجل التجاري)67933.

21 P

SOCIETE LOCA CLOCK
شركة ذات مسؤوليةمحدودة  

بشريك واحد
رأسمالها : 188.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : أمل 5 رقم 627 

تجزئة لكريني حي املسيرة الرباط

تعديالت في القانون األسا�سي
العام اإلستثنائي) الجمع  بمو 7 

للشركة ذات) (2822 7)نوفمرر) بتاريخ)

واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
رأسمالها) (LOCA CLOCK املسماة)

بالرباط   مقرها  درهم  (188.888.88

حي  لكريني  تجزئة   627 رقم   5 أمل 

املسيرة تقرر ما يلي :

التي  اإل تماعية  الحصص  بيع 

كانت في حوزة السيد عزيز بوخرصة 

درهم   188 بقيمة  حصة   1888

للحصة الواحدة.

السيد عزيز بوخرصة باع لفائدة 

السيدة نوال منوز 188 حصة بقيمة 

188 درهم للحصة الواحدة.

بوخرصة  عزيز  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة مع تررئة 

ذمته طيلة مدة التسيير.

تعيين السيدة نوال منوز والسيد 

كمسيرين  ديدين  زهلي  محمد 

للشركة ملدة غير محدودة.

وبهذا سيتغير الفصل 6 و7 و13 

للشركة  األسا�سي  القانون  من  و14 

على أساس هذا التقسيم الجديد.
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(: القانوني) اإليداع  تم  وقد 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)13 

ديسمرر)2822)تحت رقم)131172.

22 P

 ETABLISSEMENT MAFATIH
AL ILM

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (،2823 يناير) (3
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):
(: اال تماعي) التسمية 
 ETABLISSEMENT MAFATIH AL

.ILM
االستشارات) (: اال تماعي) الهدف 

االدارية.
(،1189 رقم) (: اال تماعي) املقر 
سال) السلفي تجزئة فيالت،) الطابق 

الجديدة سال.
املدة):)99)سنة.

حدد) (: اال تماعي) الرأسمال 
 188.888 مبلغ) في  الشركة  راسمال 
درهم موزع على)1888)حصة من فئة)

188)درهم للحصة وزعت كما يلي):
 788 (.... حمزة) الريط7  السيد 

حصة.
 388 (... أحمد) بنسالوي  السيد 

حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد الريط7)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  حمزة،)

محدودة.
تم التسجيل في السجل التجاري)
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال،)تحت رقم)37345.
23 P

 STE SARBA NEGOCE
SARL AU

السجل التجاري رقم : 229695

تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

اعداد) تم  (،2818 أغسطس) (16  

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 SARBA (: الشركة) اسمية 

.NEGOCE

االستيراد) (: غرض الشركة بايجاز)

وتصدير.

املقر اال تماعي):))5)اقامة الضحى)

 ( شقة رقم) (،1 إ س ك أ الطابق) (1

عين السبع)-)28253)الدارالبيضاء.

املدة):)99)سنة.

 18.888 (: الشركة) راسمال  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي):)

حصة) (188 السيد فوكني يونس)

بقيمة)188)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  االسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):)

حي) عنوانه  فوكني  يونس  السيد 

عمر بن الخطاب زنقة)1)الدارالبيضاء.

والعائلية) الشخصية  االسماء)

ومواطن مسيري))الشركة):

عنوانه)) فوكني  يونس  السيد 

 1 رقم) زنقة  الخطاب  بن  عمر  حي 

الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 29 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

ديسمرر)2818،)تحت رقم)1)3671.

24 P

STE SARBA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد

مقرها اال تماعي : )5 اقامة الضحى 

1 إ س ك أ الطابق 1، شقة رقم ) 

عين السبع - 28253 الدارالبيضاء.

السجل التجاري رقم : 229695
رفع راسمال الشركة

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  (،2816 ماي) (9 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  راسمال 

 18.888 من) أي  درهم  (498.888

درهم عن طريق) (588.888 درهم الى)

الشركة) ديون  مع  مقاصة  ا راء)

املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 19 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

ماي)2816،)تحت رقم)7)6843.

25 P

 STE SARBA COMPANY

INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد

مقرها اال تماعي : اوالد سيدي عبد 

النبى  ماعة الشالالت املحمدية

السجل التجاري رقم : 24163
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)2)نونرر)2828):

من) ( الشركة) تسيمة  تغيير  تم 

 SARBA الى) (SARBA NEGOCE

.COMPANY INDUSTRIE

بمبلغ) الشركة  راسمال  رفع  تم 

من) أي  درهم  (1.888.888 قدره)

588.888)درهم الى)1.588.888)درهم)

ديون) مع  مقاصة  ا راء) طريق  عن 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.

الشركة) نشاط  استمرار  تم 

املسجلة) الخسائر  رغم  حلها  وعدم 

راسمال) مبلغ  من  (3/4 تتجاوز) التي 

الشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 28 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

نونرر)2828،))تحت رقم)1682.

26 P

STE SARBA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد

مقرها اال تماعي : )5 اقامة الضحى 

1 إ س ك أ الطابق 1، شقة رقم ) 

عين السبع - 28253 الدارالبيضاء.

السجل التجاري رقم : 229695

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)16)يوليو)2819)تمت):

اضافة االنشطة التالية الى نشاط)

الشركة الحالي):

تحوير استنباط املواد النسيجية)

من الياف البوليستر.

نصف) بيع  مستورد  وتا ر  تا ر 

بالجملة.

تحويل املقر اال تماعي للشركة):

الحالي) اال تماعي  املقر  تحويل 

 1 الضحى) اقامة  (5( ( من) للشركة 

 ( رقم) شقة  (،1 الطابق) أ  ك  إ س 

الدارالبيضاء) (28253 (- السبع) عين 

النبي  ماعة) عبد  سيدي  اوالد  الى 

الشالالت املحمدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

  19 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجارية 

أغسطس)2819،)تحت رقم)11626.

27 P

  STE MED Z

GROUPE CDG

S.A

CAPITAL : 2.154.797.500 DHS

 SIEGE : ESPACE(LES(OUDAYAS

 ANGLE AV ANNAKHIL ET

 MEHDI BENBARKA HAY RIAD

RABAT

RC(N° : 20365 RABAT

التخفيض في راسمال الشركة
متبوعا بالزيادة في راسمال الشركة

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

 25 بتاريخ) عادية  والغير  العادية 

أكتوبر)2821)تقرر ما يلي):

اال تماعي) راسمال  تخفيض 

حاليا) املحدد  للشركة 

واملنقسم) درهم  (2.48(.856.788

بقيمة) درهم  (24.8(8.567 الى)

ب) الواحد  للسهم  درهم  (188 تبلغ)

طريق) عن  (، درهم) (738.(89.888

استيعاب الخسائر املتراكمة وسيؤدي)

هذا التخفيض في راسمال الى الغاء)

188)درهم) 898.)7.38)سهما بقيمة)

لكل سهم.
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راسمال) تخفيض  مع  باملوازاة 

قررت) وكشرط ايقافي لهذه االخيرة،)

والغير) العادية  العامة  الجمعية 

الراسمال) في  الزيادة  في  عادية 

الشركة الذي يرتفع بعد التخفيض)

درهم بما قدره) (1.677.247.788 الى)

أ ل) من  درهم  (4.477.549.(88

درهم) (1.677.247.788 من) رفعه 

وذلك) درهم  (2.154.797.588 الى)

باملقاسة مع ديون الشركة املحددة)

املقدار واملقدار واملستحقة.

بتاريخ) الجماعية  االدارة  املجلس 

تحقيق) من  تأكد  (،2822 يوليو) (25

تحقيق) الشركة،) راسمال  تخفيض 

الزيادة في راسمال وتغيير البند)6)من)

قانون الشركة كما يلي):

املادة)6):

مبلغ) راسمال  تعيين  يتم 

درهم وهي مقسمة) (2.154.797.588

الى)21.547.975)سهم من قيمة)188 

درهم.)مرقمة من)1)الى)21.547.975.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2823 يناير) (17 بتاريخ)

.132271
للخالصة والبيان

املجلس االدارة الجماعية

28 P

 STE LAMINE

 IMMIGRATION SERVICE

CONSEIL

SARL AU

CAPITAL : 100.000 dhs

RC(N° : 153495

العام) الجمع  محضر  إثر  على 

 LAMINE لشركة) االستثنائي 

 IMMIGRATION SERVICE

مسؤولية) ذات  شركة  (.CONSEIL

محدودة ذات الشريك الوحيد بتاريخ)

11)نونرر)2822،)بالرباط قرر ما يلي):

للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 

من العنوان التالي):

4)شارع نوباليا،)تجزئة)4)سيكتور)

الى) الرباط  رياض  حي  (،1 بلوك) (17

حسن) شارع  (: الجديد) العنوان 

 7 الشقة رقم) اقامة السعادة،) ثاني،)

الرباط.

من القانون) (5 تعديل في الفصل)

االسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  ( الضبط)

تحت) (،2823 يناير) (12 بالرباط يوم)

رقم))13221.

29 P

 STE GOLD PATH CAR
SARL AU

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

)واملسجلة بتاريخ) الخصائص التالية)

24)نونرر)2823.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف اال تماعي):)كراء)السيارات)

بدون سائق.

درهم) (188.888 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1888 الى) مقسمة 

188)درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

:)تجزئة دادة رقم) املقر اال تماعي)

7)الطابق االول طريق مهدية سال.

التسيير):)السيدة خديجة مخلوف)

مسيرة وحيدة للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال،) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.37343

30 P

STE KOURITO
SARL

السجل التجاري رقم : 527

تغيير  شركة
التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية):

اضافة نشاط.

نقل البضائع لحساب الغير.

االبتدائية) باملحكمة  االيداع  تم 

بالعيون بتاريخ)19)يناير)2823،)تحت)

رقم)23/3824.

31 P

STE SAHARA MED
SARL

السجل التجاري رقم : 43293

تغيير  شركة
التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية):

هنينا) محمد  (: الشركة) مسيري 

وسعيد هنينا ويوسف هنينا.

االبتدائية) باملحكمة  االيداع  تم 

بالعيون بتاريخ)19)يناير)2823،)تحت)

رقم)23/3820.

32 P

STE ECS SUD
SARL AU

السجل التجاري رقم : 43657

تغيير  شركة
التغيير) تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية):

 1888 بيع) (: بيع حصص الشركة)

علي) سيدي  السيد  من  حصة 

الى) للحصة  درهم  (188 العروسي7)

السيد سيدي محمد الجماني.

محمد) سيدي  ( (: الشركة) مسير 

الجماني.

االبتدائية) باملحكمة  االيداع  تم 

بالعيون بتاريخ)19)يناير)2823،)تحت)

رقم)23/3821.

33 P

 STE GOUT D‘EAU
SARL

مقرها اال تماعي : )1 تجزئة 
الريحان السيري خنيفرة

غير) ا تماع  محضر  بمقت�سى 
تم) (،2822 ديسمرر) (2( عادي بتاريخ)

اتخاذ القرار التالي):
وتعيين) الشركة،) على  التشطي7 
مصفي) زوهير  يادي  بن  السيد 

للشركة.
تم االيداع القانوني للشركة لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بخنيفرة بتاريخ)3)يناير)2823،)تحت)
رقم)2023/03،)السجل التجاري رقم)

.4121
34 P

 ETUDE MAITRE MOHAMED SOUSSI
SADOQ

NOTAIRE

مقر : 42 شارع عبد املومن، اقامة 
وليلي ستريت، الطابق السادس، 

مكت7 48 الدارالبيضاء
هاتف : 85.28.24.85.85

LES BRIQUETERIES NABILA
SARL

تفويت حصص) عقد  ( بمقت�سى)
ا تماعية بتاريخ)23)ديسمرر)2822،))
والذي تلقاه االستاذ محمد السو�سي)
صدوق موثق بالدارالبيضاء،)املتعلق)
 LES BRIQUETERIES بشركة)
راسمالها) (،NABILA SARL
88.888).4)دالهم،)مقرها اال تماعي)
فاس) طريق  (15 كم) حرازم  بسيدي 

تازة.
حصة) (24.888 تفويت) تم  قد 
188)درهم للحصة) ا تماعية بقيمة)
السيد عبد هللا) الواحدة من طرف 

اوكريد لفائدة السيد احمد سني.
قد تم االيداع القانوني لدى كتابة)
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)4)يناير)2823،)تحت رقم)8).
بمثابة مقتطف وبيان

االستاذ محمد السو�سي صدوق

35 P
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 ETUDE MAITRE MOHAMED SOUSSI

SADOQ

NOTAIRE

مقر : 42 شارع عبد املومن، اقامة 

وليلي ستريت، الطابق السادس، 

مكت7 48 الدارالبيضاء

الهاتف : 85.28.24.85.85

LES BRIQUETERIES NABILA
SARL

تفويت حصص) عقد  ( بمقت�سى)

ا تماعية بتاريخ)19)ديسمرر)2816،))))

تلقاه) والذي  (،2817 يوليو) و26)
صدوق) السو�سي  محمد  االستاذ 

موثق بالدارالبيضاء،)املتعلق بشركة)

 LES BRIQUETERIES NABILA
SARL،)راسمالها)88.888).4)دالهم،)

مقرها اال تماعي بسيدي حرازم كم)

15)طريق فاس تازة.

حصة) (4(88 تفويت) تم  قد 

188)درهم للحصة) ا تماعية بقيمة)

الطي7) السيد  طرف  من  الواحدة 

والسيد) سني  أحمد  السيد  سني،)

لفائدة السيد عبد) ( محمد الصغير)

هللا اوكريد.

قد تم االيداع القانوني لدى كتابة)

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)4)يناير)2823،)تحت رقم)79.
بمثابة مقتطف وبيان

االستاذ محمد السو�سي صدوق

36 P

 STE BOULANGERIE

FLEURIE
SARL

CAPITAL : 100.000  DHS

 SIEGE : N° 1 ETN°2 IMM

 1 BLOC(B(RESIDENCE(AIT

MELLOUL

 AL WAHDA DCHAIRA JIHADI

INZAGANE

 بمو 7 عقد عرفي مؤرخ بتاريخ

 4)يناير)2823،)تاسست الشركة ذات)

مسؤولية ذات الخصائص التالية):

 STE BOULANGERIE (: التسمية)

مسؤولية) ذات  شركة  (.FLEURIE

محدودة.

املوضوع):)الشركة لها كهدف):

استغالل مخرزة،)حلويات،)مقهى،)

مطعم وممول حفالت.

املقر) يو د  (: اال تماعي) املقر 

1)بلوك) 1)و2)عمارة) اال تماعي):)رقم)

الجهادية) دشيرة  الوحدة  مجمع  ب 

انزكان ايت ملول.

املدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس.

في) محدد  (: اال تماعي) الراسمال 

 1888 درهم مقسمة على) (188.888

حصة من فئة)188)درهم للواحدة.

(.... :)السيد ابنهمو محمد) الشركاء)

588)حصة.

 588 (... محمد) همو  ابن  السيد 

حصة.

ويسيرها) الشركة  يدير  (: االدارة)

السيد ابنهمو محمد بصفته املسير.

ابنهمو) لسيد  التوقيع  صالحيات 

محمد.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

يناير) فاتح  في  اال تماعية  السنة 

وتنتهي في)31)ديسمرر.

لالحتياط القانوني) (% (5 (: االرباح)

لقرار) تبعا  يضاف  او  يوزع  والباقي 

الشركاء.

لقد تم االيداع القانوني) (: الوضع)

لدى املحكمة االبتدائية بانزكان يوم)

19)يناير)2823،)تحت رقم)146.

تم التسجيل في السجل التجاري)

لدى املحكمة االبتدائية بانزكان يوم)

19)يناير)2823،)حت رقم)27749.

37 P

FIDELCOM

 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

 CONSEIL - ETUDES- SUPERVISION

AUDIT - CONSTITUTION DE SOCIETES

LES ABRICOTS SCI
 SIEGE : GENISSAC 33420

 ROUTE D›ARVERES

إنشاء فرع شركة
العام) الجمع  تقرير  بمقت�سى 

(،2822 ديسمرر) (6 بتاريخ) املنعقد 

تقرر ما يلي):

باسم) للشركة  فرع  ديد  انشاء)

.AMANA FAJCA
زنقة) (14 رقم) (: التالي) بالعنوان 

محمد بن عبد هللا درب لخضر غيالن)

الصويرة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

 28 بتاريخ) بالصويرة  االبتدائية 

42،)السجل) 2823،)تحت رقم) يناير)

التجاري رقم)6545.

38 P

ديوان األستاذ سمير بوفوس

موثق

ملتقى شارع الحسن الثاني وزنقة طرابلس،)رقم)

1)و2،)الطابق األول،)أكادير

الهاتف:)4.74.16).)852 – 4.74.17).)852

الفاكس:))4.74.1).)852

شركة ايميلي تاغزوت
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمسير وحيد

من) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

طرف األستاذ بوفوس،)موثق بأكادير)

فوت) (،2822 أكتوبر) و12) (86 يومي)

البوهالي  ميع) الحسن  السيد 

حصة بمائة) (188 حصصه والبالغة)

ذات) الشركة  في  للحصة  درهم 

وحيد) بمسير  املحددة  املسؤولية 

»ايميلي تاغزوت«،)رأسمالها) املسماة)

مركز) مقرها  درهم  (18.888,88

أكادير،) أورير،) تاغزوت،) ماعة 

و ميع ديون السيد الحسن البوهالي)

لتلك) واملصاحبة  الشركة  ضد 

الحصص للسيد كريم رياح.

بتاريخ العقد  نفس   بمقت�سى 

استقال) (2822 أكتوبر) و12) (86  

السيد الحسن البوهالي من منصبه)

كمسير للشركة.

من) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

طرف األستاذ بوفوس،)موثق بأكادير)

الجمع) قرر  (،2822 أكتوبر) (12 يوم)

ذات) للشركة  العادي  الغير  العام 

املسؤولية املحدودة املسماة)»ايميلي)

 18.888,88 رأسمالها) تاغزوت«،)

درهم مقرها مركز تاغزوت،) ماعة)

الحصص) بيع  قبول  أكادير:) أورير،)

البوهالي) الحسن  السيد  طرف  من 

حصة و ميع الديون) (188 والبالغة)

لفائدة) الحصص  لتلك  املصاحبة 

السيد كريم رياح،)تعيين السيد كريم)

رياح كمسير وحيد ملدة غير محدودة،)

تعديل القانون األسا�سي للشركة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

لدى) القانوني  اإليداع  *تم 

يوم بأكادير  التجارية   املحكمة 

 18)يناير)2823،)تحت رقم)12811.                                                              
))ملخص قصد النشر من طرف

األستاذ بوفوس.

39 P

 STE IMAGE DE MARQUE
SARL

((،2822 اكتوبر) (7 بتاريخ) تم 

ا تماع عام استثنائي حدد بمو بها)

لنقاط اآلتية:

الصمد  مال) عبد  السيد  قام 

كريم) للسيد  حصة  (495 ببيع) وافي 

الصقلي بقيمة)188)درهم للحصة)

الحصص) ترتي7  يصبح  وبالتالي 

على الشكل التالي:

1888)حصة للسيد كريم الصقلي

)تغيير الشكل القانوني للشركة من)

 SARL AU(الى(SARL

الصمد) عبد  السيد  استقالة 

كمسيرتاني) منصبه  من  وافي   مال 

للشركة.

قبل الجمع العام استقالته.
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)تغيير في تسيير الشركة:
من طرف) فقط  الشركة  ستسير 

السيد كريم الصقلي).
)يقبل السيد كريم الصقلي تعيينه)

الجديد.
ستلزم) الشركة:) امضاء) تغيير 
كريم) السيد  بإمضاء) الشركة فقط 

الصقلي.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية في مراكش)19)يناير)2823،))

تحت عدد)65)143.
40 P

» FIDUCIAIRE ROCHDI » FIRCOFISC NEW
 B.P 686 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

 BAHA
TEL(:(0528-81-96-40
FAX(:(0528-81-96-41

 STE CLEAR OCEAN «     
SARL   

 شركة ذات مسؤولية محدودة
MODIFICATION

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام)
الغير العادي للمساهمين في الشركة)
بتاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

 5))ديسمرر)2822.)قرر ما يلي):
تفويت الحصص

   88)1)حصة من حصص السيد)
السيد) لفائدة  املختار  عزيز  عامر 

خطاب زميزم
السيد) حصص  من  حصة  ((88
السيد) لفائدة  منجي  عادل  سالم 

خطاب زميزم.
2288)حصة من حصص السيد)
خطاب) السيد  لفائدة  ربيعي  سالم 

زميزم.
في) حدد  (: اال تماعي) الرأسمال 
مبلغ)2.888.888)درهم))درهم مقسم)
درهم) (188 حصة بثمن) (28888 إلى)

للواحد موزع كالتالي:
 ....  1.328.888 (... خطاب زميزم) (

13.288))حصة.)
 2(8.888 (...... )سالم عادل منجي)

.......   88)2)حصة.
  1(8.888 (.... عامر عزيز املختار) (

........  88)1)))حصة.

 ...  228.888 (.... ( ربيعي) سالم  (

2288))))حصة.

 ...  2.888.888 (... ( ( املجموع) ( (

28.888)حصة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

بتاريخ)13)يناير)2823،)تحت رقم)92. 
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 FIDUCIAIRE

 FIRCOFISC  NEW SARL AU

 B.P 686 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

   TEL(:(05(28-81-96-40

FAX(:(05(28-(81-(96-(41  

 STE TAZAD TRANS       
 SARL 

الفسخ النهائي للشركة
 19 ( ( بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)

محضر شركة ذات) (،2822 ديسمرر)

مسؤولية محدودة والذي قرر ما يلي:

الشركة) النهائي  والفسخ  تصفية 

بكاملها.

الشركة:) تصفية  مقر  تحديد 

تمت التصفية باملقر اال تماعي زنقة)

املدرسة اإلعدادية حي الشالي بيوكرى.

تعيين السيد تزاض عبد الهادي)))

مصفي للشركة.)

تقرير مصفي الشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان)

تحت) (،2823 يناير) (19 بتاريخ)
رقم140/2023.
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 STE CENTRE AMP-TECH

PRIVE
SARL 

الرأسمال):)188.888)درهم

شركة ذات املسؤولية املحدودة)

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (،2823 يناير) (85

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

 CENTRE (.: التسمية اال تماعية)

  .AMP-TECH PRIVE

في) مستشار  (: اال تماعي) الهدف 

التسيير))الدعم و التقويم(
 11 قطاع) (2 رقم) املقر اال تماعي:)

حي السالم االضافي سال.

99)سنة ابتداء) ـاملدة اال تماعية:)

من تاريخ تأسيسها.

حدد) اال تماعي:) الرأسمال 
 188.888 مبلغ) في  الشركة  رأسمال 

من) ( حصة) (1888 درهم موزع على)

فئة)188)درهم))للحصة))وزعت))كما)

يلي)):)

فاطيمة)))))))))))))))))))))))))))))))))) بوسعدن  السيدة 

498)حصة.))))

أيوب))))))))))))))))))))))))))))))))))) بصيرات  السيد 

( 518)حصة.)))))

تبدأ من) (: ( ( ( ( السنة اال تماعية)

فاتح يناير الى31)د نرر من كل سنة.

السيدة) تعيين  تم  التسيير:)

للشركة) كمسيرة  فاطمة،) بوسعدن 

ملدة غير محدودة،)

الوثائق البنكية:)تم تعيين كل من)

والسيد) فاطمة  بوسعدن  السيدة 

بصيرات أيوب كموقعين على الوثائق)

البنكية.
التجاري) السجل  إيداع  تم  (

بتاريخ بسال  االبتدائية   باملحكمة 

 16)يناير)2823،)تحت رقم)37333.   
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STE BIGNOR
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (،2822 يوليو) (9

املسوؤلية) ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):

.BIGNOR(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة االهداف)

التالية):

البناء)واالشغال العامة.

أشغال الطرق.

أعمال الصرف الصحي والشبكات)

وأعمال متنوعة.

موالي) شارع  (: اال تماعي) املقر 

 19 رقم) شقة  (2( عمارة) اسماعيل 

الطابق الرابع حسان الرباط.

 1.588.888 (: .راسمال اال تماعي)

درهم مقسم الى)15.888)حصة قيمة)

كل واحدة)188)درهم.

السيد عمر) تعيين  تم  (: التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  هاللي،)

كمسير) (،A79618( رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط،)

تحت رقم السجل التجاري)162341.
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 PRESTANA CR7

MARRAKECH

Société à Responsabilité Limitée

à associe unique

Au(Capital(de 27.000.000 Dhs

Siège(Social : 46 Bd(Zerktouni

Etg 6 B, N 15 et 16

 CASABLANCA 

RC(Casablanca(n° 496947

IF(n° 50160038

ICE(n° 002703443000024

بيع األسهم
بمو 7 محضر مداوالت الجمعية)

العامة غير العادية بتاريخ)23)نوفمرر)

2822،)تقرر ما يلي):

تصريح بتحويل مقترح لـ)278.888 

 PRESTANA شركة) لصالح  سهم 

.CR7 HOLDING S.A

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

سلطة اإل راءات الشكلية.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 البيضاء) للدار  التجاري 

2823)تحت رقم)54845).

45 P



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2240

DOW MOROCCO
SARL

Société à Responsabilité Limitée

Au(Capital(de 4.750.000 Dhs

 Siège(Social : Route(Moulay

Thami, Zone(Industrielle, 20220

Dar Bouazza Casablanca

 Registre du Commerce de 

Casablanca

numéro 398915

تغيير املسير
بمو 7 محضر ا تماع الجمعية)

العامة غير العادية بتاريخ))1)أكتوبر)

2822،)تقرر ما يلي):

السيدة) استقالة  وقبول  إقرار 

من) بيالمين  إي7.) نجوين  كارولين 

وا باتها كمسيرة للشركة.

ماينيتش) سامي  السيد  تعيين 

كمسير للشركة.

سلطة اإل راءات الشكلية.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 البيضاء) للدار  التجاري 

2823)تحت رقم)54846).
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 DOW CHEMICAL IMEA

GMBH
ci-après désigné la Société

Société à Responsabilité Limitée

de droit suisse

Au(Capital(de 4.750.000 Dhs

 Siège(Social : Bachtobelstrasse

 3, Horgen ; PO-Box(CH-8810,

Suisse

 numéro d’immatriculation :

CHE 020.4.024.399.6

تغيير املمثل القانوني
املجلس) ا تماع  بمو 7 محضر 

(،2822 أكتوبر) (1( بتاريخ) اإلداري 

تقرر ما يلي):

السيدة) استقالة  وقبول  إقرار 

من) بيالمين  إي7.) نجوين  كارولين 

وا باتها كممثلة قانونية للفرع.

ماينيتش) سامي  السيد  تعيين 

 DOW للفرع) قانوني  كممثل 

 CHEMICAL IMEA GMBH

.MOROCCO

سلطة اإل راءات الشكلية.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 البيضاء) للدار  التجاري 

2823)تحت رقم)54847).
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BRICOLTIMA شركة
ش.م.م

شاعر ابن الهيتم قطاع املجد تجزئة 

النجم 32 سال

توسيعة النشاط التجاري للشركة
قرر) (2822 ديسمرر) (14 بتاريخ)

 BRICOLTIMA شركة) شركاء)

ش.م.م،)ما يلي):

توسيعة النشاط التجاري بزيادة)

النشاط االستيراد والتصدير.
القانون) من  (3 املادة) تحيين 

األسا�سي للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)

 2823 17)يناير) االبتدائية بسال يوم)

تحت رقم)48375.
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 PARAMEDICAL شركة

ACADEMY PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 28.888 درهم

الكائن مقرها اال تماعي بالطابق 

الثاني من العمارة الكائنة في زنقة

ابن مكيلد زنقة 13 رقم 31

حي العيون درب السلطان الفداء 

الدار البيضاء

املسجلة باملحكمة التجارية

بالدار البيضاء تحت رقم 562439

التعريف املوحد للمقاولة
رقم 3449888832)8831

نقل املقر اال تماعي

العام) الجمع  املحضر  بمقت�سى 

ديسمرر) (13 في) املنعقد  االستثنائي 

بشركة) تغييرات  بمو به  تم  (2822

 PARAMEDICAL ACADEMY

PRIVE)حيث تقرر ما يلي):

للشركة) اال تماعي  املقر  نقل 

 D شقة) الياقوت  لال  شارع  (39 من)

إلى بالطابق  الدار البيضاء) (5 الطابق)

الثاني من العمارة الكائنة في زنقة ابن 

مكيلد زنقة 13 رقم 31 حي العيون 

درب السلطان الفداء.

تغيير املادة 5 من النظام األسا�سي 

للشركة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

لكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)في)13)يناير)2823)تحت رقم)

.(54832
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 STE OYOON

DISTRIBUTION
SARL AU

CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS

SIEGE(SOCIAL : N° 44 IMM 23

 RESIDENCE(MAAMORA 2

OULAD HELLEL

SALA AL JADIDA

استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5749

بتاريخ 4 يناير 2823

بدال من):

 23 شقة) (44 رقم) تجاري  محل 

والد هالل حصين) (2 إقامة معمورة)

سال الجديدة.

يقرأ):

 23 إقامة) (44 رقم) تجاري  محل 

سال) حصين  هالل  والد  (2 معمورة)

الجديدة.

)الباقي بدون تغيير(.
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UNIQUE COIF & SPA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مع مساهم واحد

مقرها اال تماعي : إقامة املنظر 
الجميل 3 عمارة 4 متجر رقم 22 

احصين سال الجديدة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
تأسيس) تم  بالرباط،) (2822 نوفمرر)

شركة تحمل الخصائص التالية):
 UNIQUE( COIF( & (: التسمية)

SPA)ش.م.م م.و.
العناية) (: اال تماعي) الهدف 

بالجمال))تملك مؤسسة()تا ر.
درهم) (188.888 (: املال) رأس 
حصة ا تماعية) (1888 مقسمة إلى)
موزعة) للحصة  درهم  (188 بقيمة)

كالتالي):
بقيمة) ا تماعية  حصة  (1888
السيدة) بحوزة  للحصة  درهم  (188

امال دازية.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقيد بالسجل التجاري.
املنظر) إقامة  (: اال تماعي) املقر 
 22 رقم) متجر  (4 عمارة) (3 الجميل)

احصين سال الجديدة.
امال) السيدة  تعيين  (: التسيير)

دازية مسير ملدة غير محدودة.
الضبط) بكتابة  اإليداع  تم  لقد 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

48484)بتاريخ)19)يناير)2823.
التجاري) بالسجل  التقيد  رقم 

.37359
51 P

موثق بالدار البيضاء)

 VIVO ENERGY AFRICA
SERVICES

ش.م.م
تغيير اإلدارة

غير) العام  الجمع  ملداولة  طبقا 
6)أكتوبر) بتاريخ) املنعقد  العادي 
مساهمي) طرف  من  (،2822
 VIVO ENERGY AFRICA شركة)
مسؤولية ذات  شركة  (SERVICES
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 1658888 رأسمالها) محدودة،) (

بالدار) اال تماعي  ومقرها  درهم 

عمارة) كزانيرشور  ومنتزه  البيضاء)

سيدي) الثاني،) الطابق  (،14 شور)

(: رقم) التجاري  سجلها  معروف،)

(: رقم) الجبائي  تعريفها  (،292777

(: رقم) املوحد  وتعريفها  (1446(259

.8888(32388888(6

ونتيجة لهذا الجمع فإنه قد تم):

السيد) باستقالة  علم  أخذ 

 Valentin Omar فالنتن عمر بنسن)

كمسير) مهامه  من  (،BENSON

 VIVO ENERGY املسماة) للشركة 

من ابتداء) (AFRICA SERVICES 

38)سبتمرر)2822.

للشركة) مسيرا  ديدا  تعيين 

 VIVO ENERGY AFRICA املذكورة)

 38 ابتداء) ش.م.م،) (SERVICES

سبتمرر)2822،)وملدة غير محددة.

 Meryam الجراني) مريم  السيدة 

.EL JOURANI

ذات  نسية مغربية.

بتاريخ البيضاء) بالدار   مزدادة 

17)مارس))197.

الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية)

.BE713474(رقم

 Meryam الجراني) مريم  السيدة 

ولهذا) ستحصل  (،EL JOURANI

الغرض على  ميع الصالحيات التي)

يخولها لها القانون والنظام األسا�سي)

قبولها) وتعلن  الوظائف،) هذه  على 

أي) دون  إليها  املسندة  للوظائف 

تحفظ.

بتوقيع) ستلتزم  الشركة  أن  كما 

أحد املسيرين،)دون الحا ة إلى املسير)

الثاني.

بسجل) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء،) للدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،2822 ديسمرر) (5 بتاريخ)

.(498(2

املعدل) التصريح  تعديل  تم 

 292777 رقم) التجاري  للسجل 

بسجل) أعاله،) املذكورة  للشركة 

البيضاء،) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (2822 ديسمرر) (5 بتاريخ)

48536)من السجل الزمني.
مقتطف من ا ل االشهار

مكت7 األستاذ):)أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء
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مكت7 األستاذ أكناو حنفي)

موثق بالدار البيضاء)

VIVO ENERGY MAROC
ش.م

تغيير املسيرين
طبقا ملداولة الجمع العام العادي)

(،2822 نوفمرر) (9 بتاريخ) املنعقد 

 VIVO« شركة) مساهمي  طرف  من 

ENERGY MAROC«)شركة مجهولة،)
درهم،) (24(.488.888.88 رأسمالها)

البيضاء،) بالدار  اال تماعي  ومقرها 

التوفيق،) تجزئة  (،2 زينيت) عمارة 

معروف،) سيدي  النواصر،) طريق 

تعريفها) ؛) (463 سجلها التجاري رقم)

وتعريفها) ( (8188888 (: الجبائي رقم)

املوحد رقم):)93888879)888238.

ونتيجة لهذا الجمع فانه قد تم):

اخذ علم باستقالة السيد  ان-

 Jan-Timo Omar(ريبيش عمر  تيمو 

Rebisch(،)من مهامه كمسير اعتبارا)

من فاتح ديسمرر)2822. 

التام) االبراء) باملقابل  ومنحه 

لهذه) لتسييره  تحفظ  بدون  والنهائي 

الشركة.

املوافقة على:)قرار مجلس اإلدارة)

 VIVO« بتعيين مدير  ديد للشركة)

لفترة) ش.م،) (»ENERGY MAROC

تفويض) فترة  نهاية  غاية  الى  تمتد 

العام) الجمع  نهاية  عند  او  سلفه،)

الحسابات) في  للبث  املدعو  العادي 

املغلقة في)31)ديسمرر)2823.

 Peyami( افن) بيامي  السيد 

(،)OVEN

)بتاريخ) تركيا) بإسطنبول() مزداد 

22)أبريل)1976،

)ذو  نسية تركية.

رقم) السفر  لجواز  والحامل 

.U2641869(

بسجل) القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء،) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (2822 نونرر) (29 بتاريخ)

.88(4(124

املعدل) التصريح  تعديل  تم 

للشركة) (463 رقم) التجاري  للسجل 

املحكمة) بسجل  اعاله،) املذكورة 

بتاريخ البيضاء،) بالدار   التجارية 

 48841 2822)تحت رقم) نوفمرر) (29

من السجل الزمني.
مكت7 األستاذ أكناو)

مقتطف من أ ل االشهار

مكت7 األستاذ):)أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء
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مكت7 األستاذ أكناو حنفي)

موثق بالدار البيضاء)

VIVO ENERGY MAROC
ش.م

تغيير اإلدارة

إدارة) مجلس  مداولة  بمو 7 

 VIVO ENERGY« الشركة املذكورة)

نوفمرر) (9 بتاريخ) ش.م،) (»MAROC

2822،)فانه قد تم:

اخذ علم باستقالة السيد بيامي)

مهامه) من  ()Peyami OVEN( افن)

كمدير عام مندوب،)اعتبارا من فاتح)

ديسمرر)2822.

التام) االبراء) باملقابل  ومنحه 

لتسييره لهذه) والنهائي بدون تحفظ،)

الشركة اثناء)أدائه ملهامه كمدير عام)

مندوب.

السيد) باستقالة  علم  -اخذ 

 George( روبيرت) الكسىندر   ورج 

من مهامه) (،)Alexander ROBERTS

كمدير عام،)من فاتح ديسمرر)2822.

التام) االبراء) باملقابل  ومنحه 

لتسييره لهذه) والنهائي بدون تحفظ،)

الشركة اثناء)أدائه ملهامه كمدير عام.

مجلس) رئيس  مهام  فصل  قرر 

للشركة) العام  املدير  ومهام  اإلدارة 

اعتبارا من فاتح ديسمرر)2822.

التفويض) استمرارية  تاكيد 

روبيرت) الكسىندر  للسيد  ورج 

 (George Alexander ROBERTS(

 VIVO«(كرئيس ملجلس إدارة الشركة

.»ENERGY MAROC

للشركة) عام  ديد  كمدير  عين 

(،»VIVO ENERGY MAROC«

اعتبارا من فاتح ديسمرر)2822،)ملدة)

غير محددة):

 Peyami( افن) بيامي  السيد 

،)OVEN

بتاريخ تركيا  بإسطنبول   مزداد 

22)أبريل1976،

ذو  نسية تركية،

رقم) السفر  لجواز  والحامل 

.U2641869(

افن) بيامي  املذكور  للسيد  خول 

)Peyami OVEN()أوسع الصالحيات)

وفقا) الشركة،) على  نيابة  للتصرف 

للقانون والنظام األسا�سي.

(- اخذ علم باستقالة السيد  ان)

 Jan-Timo Omar( تيمو عمر ريبيش)

Rebisch()من مهامه كمسير،)اعتبارا)

من فاتح ديسمرر)2822)وقرر مالحظة)

االستقالة املذكورة.

فاتح) من  ابتداء) تعيين،) قرر 

الفترة) غاية  والى  (2822 ديسمرر)

في) لسلفه  التفويض  من  املتبقية 

العام) الجمع  نهاية  اوحتى  املنص7،)

الحسابات) في  للبث  املدعو  العادي 

وهذا) (،2823 ديسمرر) (31 املغلقة في)

عن طريق االنتخاب.

 Peyami افن) بيامي  السيد 

،OVEN

بتاريخ تركيا  بإسطنبول   مزداد 

22)أبريل)1976،)

ذو  نسية تركية،

رقم) السفر  لجواز  والحامل 

.U2641869(
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بسجل) القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء،) للدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (2822 نوفمرر) (29 بتاريخ)

.88(4(125
املعدل) التصريح  تعديل  تم 
للشركة) (463 رقم) التجاري  للسجل 
التجارية) املحكمة  بسجل  املذكورة 
نوفمرر) (29 بتاريخ) البيضاء،) للدار 
2822)تحت رقم)48848)من السجل)

الزمني.
مقتطف من ا ل االشهار

مكت7 األستاذ):)أكناو حنفي
موثق بالدار البيضاء
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ائتمانية ما ستيك كاونساي ش.ذ.م.م
Tél(:(05.37.64.40.48

SOCIETE TAZIMAR
SARL

تفويت الحصص اال تماعية
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) تمارة  في  املوقع  االستثنائي 
ذات) لشركة  (2822 أغسطس) (2
 TAZIMAR محدودة) مسؤولية 

ش.ذ.م.م قرر الشركاء)ما يلي):
 588 لـ) السيد سعيد بخشة  بيع 
بلقاسم) للسيد  ا تماعية  حصة 

الشنوف بثمن)58.888)درهم.
البند) تغيير  تم  البيع  هذا  نتيجة 

رقم)7)كما يلي):
حصة) (588 السيد سعيد بخشة)

ا تماعية.
 588 الشنوف) بلقاسم  السيد 

حصة ا تماعية.
حصة) (1888 الحصص) مجموع 

ا تماعية.
تعيين السيد سعيد بخشة مسير)

وحيد للشركة.
املسير) هو  بخشة  سعيد  السيد 
إمضاء) ميع) يمكنه  الذي  الوحيد 

العقود املتعلقة بالشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
تحت رقم) (،2822 ديسمرر) (9 بتاريخ)

.13816(
للنشر والبيان
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BTRPRO شركة
ش.م.م

الرأسمال اال تماعي : 188.888 

درهم 

املقر اال تماعي : عمارة 38 الشقة 

) زنقة موالي احمد الوكيلي حسان  

الرباط

تعديل
الغير) العام  الجمع  بمقت�سى 

العادي املنعقد بتاريخ)10/12/2022 

تحت) (BTRPRO شركة) قررا شركاء)

 ( الشقة) (38 عمارة) (: العنوان التالي)

زنقة موالي احمد الوكيلي حسان)–

الرباط)-)ما يلي):

الحمداني) السيد  بوفاة  إخطار 

للشركة:) الوحيد  واملدير  الشريك 

علما) العام  اال تماع  يحيط 

في) حمداني  رضوان  السيد  بوفاة 

استمرار) ويعلن  (22/01/2022

الشركة مع الورثة بعد عقد امليراث.

التناسبية) القانونية  التعديالت 

للورثة):)بعد وفاة مدير الشركة بتاريخ)

املستفيدون) قرر  (22/01/2022

بتاريخ) التركات  عقد  في  املذكورين 

النحو) على  التعديل  (03/02/2022

من النظام) (7 و) (6 الوارد في املادتين)

األسا�سي.

السيدة سهام بكوش)8/1 12.588 

درهم)

 2/1 حمداني) اكرم  الطفل 

333.)5)درهم.

 3/1 حمداني) شيماء) الطفلة 

29.167)درهم.

املجموع):)188.888)درهم.)

تعيين مسيرة  ديدة غير شريكة):)

قرر الجمع العام تعيين مسيرة  ديدة)

غير شريكة السيدة ماريا امجاهد.

للشركة):) القانوني  الشكل  تغيير 

الشكل) تغيير  العام  الجمع  قرر 

مسؤولية) ذات  للشركة  القانوني 

محدودة عوض شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات شريك وحيد.

تجديد التوطين):)قرر الجمع العام)

تجديد مقر التوطين عمارة)38)الشقة)
زنقة موالي احمد الوكيلي حسان) ((

-)الرباط.
للشركة) القانوني  الوضع  تم 

حس7 الفصل)96 - 5.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط في التاريخ)
23/01/2023)تحت الرقم)132446.
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AL MADA GESTION
Société anonyme

 Au(capital(social(de 3.930.000
Dhs

Siège(social : 60, rue(d’Alger
 Casablanca 
RC(n° 29.81

االستثنائية) العامة  الجمعية  إن 
بتاريخ)15)سبتمرر)2822،)قد قررت):
وفقا) تشريعات  ديدة  اعتماد 
بصيغته) (95-17 القانون) ألحكام 

املعدلة واملتممة.
اال تماعي) الغرض  امتداد 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)يوم))2)سبتمرر)2818)تحت)

رقم))36618.
للتلخيص واإلشارة

مجلس اإلدارة
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STE ADMG CONSULTING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 188.888 درهما

مقرها اال تماعي : الرباط أكدال
زنقة  بل العيا�سي الشقة 6
رقم السجل التجاري 97427

تعديالت قانونية
للجمع) رسمي  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ املسجل  االستثنائي   العام 

 STE شركة) (2822 ديسمرر) (21

ADMG CONSULTING)شركة ذات)

الشركاء قرروا  محدودة   مسؤولية 

ما يلي):

مصطفى) السيد  وفاة  إعالن 

بوسمحة.

توزيع الحصص اال تماعية بعد)

وفاة السيد مصطفى بوسمحة.

الورثة) بين  الحصص  تعديل 

امينة) السيدة  حصة  وتفويت 

من) كل  إلى  حصة  (167 الصروخ)

حصة) ((3 سعد) بوسمحة  السيد 

والسيد عمر بوسمحة)4))حصة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

تعيين السيدة االدري�سي لال سعاد)

مسيرة للشركة أل ل غير مسمى.

تحديث النظام األسا�سي للشركة.

الصالحيات القانونية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم اإليداع)132486.
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RABAT MOBI MAT INFO
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 188.888 درهم

السجل التجاري الرباط : 62991

فسخ الشركة مسبقا
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)28)ديسمرر)

 RABAT MOBI MAT لشركة) (2822

INFO)شركة ذات مسؤولية محدودة)

مقرها) الوحيد،) الشريك  ذات 

)،)زنقة التشاد شقة رقم) اال تماعي)

5)املحيط الرباط،)تقرر ما يلي):

لم) ألنها  مسبقا  الشركة  فسخ 

تحقق الهدف اال تماعي لخلقها.

السيد ار دال محمد) ذمة  إبراء)

بصفته مسيرا للشركة.

تعيين مسؤول عن فسخ الشركة):

(: والعائلي) الشخ�سي  االسم 

ار دال محمد.
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.AB17133(رقم البطاقة الوطنية

:)دوار تويبية اوالد مطاع) العنوان)

وزكيتة الحوز.
زنقة التشاد) (،( (: مكان التصفية)

شقة رقم)5)املحيط الرباط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2823 يناير) (17 بتاريخ)

اإليداع)132297.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

59 P

DEMARCHES EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 18.888 درهم

السجل التجاري الرباط : 83)76

فسخ الشركة مسبقا
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)12)ديسمرر)

 DEMARCHES لشركة) (2822

مسؤولية) ذات  شركة  (EXPRESS

الوحيد،) الشريك  ذات  محدودة 
زنقة) (،3 عمارة) (: اال تماعي) مقرها 
تقرر) الرباط،) دكار،) إقامة  دكار،)

ما يلي):

لم) ألنها  مسبقا  الشركة  فسخ 

تحقق الهدف اال تماعي لخلقها.
لعميري)) البشير  السيد  ذمة  إبراء)

رحال بصفته مسيرا للشركة.

تعيين مسؤول عن فسخ الشركة):

االسم الشخ�سي والعائلي):)البشير)

لعميري رحال.
.A428156(رقم البطاقة الوطنية
العنوان):)عمارة))،)زنقة دكار شقة)

رقم)2)الرباط.
زنقة) (،3 عمارة) (: التصفية) مكان 

دكار،)إقامة دكار،)الرباط.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2823 يناير) (17 بتاريخ)

اإليداع))13229.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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SASAMIMI
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

R.C. KENITRA : 42775

تصفية شركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)12)ديسمرر)

شركة) (SASAMIMI لشركة) (2822

مقرها) محدودة،) مسؤولية  ذات 

مهدية) قصبة  (2878 اال تماعي)

القنيطرة،)تقرر ما يلي):

التصفية) تقرير  مرا عة  بعد 

الشركة) مسير  طرف  من  املقدمة 

تصفية) تقرر  معاش،) رشيد  السيد 

ذات) شركة  (SASAMIMI شركة)

مسؤولية محدودة.

السجل) من  الشركة  تشطي7 

التجاري.

معاش) رشيد  السيد  ذمة  إبراء)

بصفته مصفي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2822 ديسمرر) (19 بالقنيطرة بتاريخ)

تحت رقم)74)93.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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CHEIL MAGHREB LLC
شركة ذات مسؤولية محدودة

من شريك وحيد

رأسمالها : 5.188.888 درهم

املقر اال تماعي : بوابة آنفا، 2، زنقة 

باب املنسور، الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 667)56

تأسيس شركة
تأسيس) تم  عرفي،) لعقد  تبعا 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص) ذات  وحيد  شريك  من 

التالية):

 CHEIL (: الشركة) اسم 

.MAGHREB LLC

ذات) شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد.

رأسمال) يبلغ  (: الشركة) رأسمال 

مقسمة) درهم،) (5.188.888 الشركة)

51.888)أسهم بقيمة اسمية من) إلى)

188)درهم ويحمل األسهم األرقام من)

1)إلى)51.888)يتم دفع  ميع األسهم)

وتخصيصها للشريك الوحيد.

غرض الشركة):)غرض الشركة في)

املغرب والخارج هو):

اإلعالن) خدمات  تحقيق 

واالتصاالت.

القيام بأي نشاط لوكالة اتصاالت)

وتسويق.

املهنية) األحداث  وإدارة  تحقيق 

والتجارية.

الجديدة) الوسائط  إدارة 

والخدمات الرقمية.

اإلدارة والبيع بالتجزئة.

تنفيذ  ميع) عام،) وبشكل 

والتجارية) املالية  العمليات 

والعقارية) واملنقولة  والصناعية 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بالغرض املذكور أعاله أو التي يحتمل)

أن تسهم في تطويره.

يو د مقر الشركة) (: مقر الشركة)

ب):)بوابة آنفا،)2،)زنقة باب املنسور،)

الدار البيضاء.

مدة الشركة):)حددت مدة الشركة)

في) التسجيل  تاريخ  من  سنة  (99 ب)

السجل التجاري بالدار البيضاء.

شركة) (: الوحيد) الشريك 

(،CHEIL WORLDWIDE INC

القانون) بمو 7  مؤسسة  شركة 

في) مسجل  مكت7  ولها  الكوري،)

(،Itaewon-ro, Yongsan-gu (،222

مسجلة) الجنوبية،) كوريا  سيول،)

تحت) والشركات  التجارة  سجل  في 

السيد) يمثلها  (282-(1-45968 رقم)

 28 بتاريخ) املزداد  (Jeon Keun Yoo

يونيو)1963)وحامل  واز السفر رقم)

.M3872(119

مسير الشركة):

قام الشريك الوحيد بتعيين مسير)

الشركة لفترة)3)سنوات):

املزداد) (،Jung Lyu Sok السيد)

من  نسية) (1973 فرراير) (5 بتاريخ)

 Appartement ب) القائم  كورية،)

 1111, Jumeirah Living Marina

 Gate, Dubai, Emirats arabes

رقم) السفر  وحامل  واز  (،unis

.M((2((39(

السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

وتم اإليداع القانوني لدى) (56(677

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء.
من أ ل املستخرج واإلشارة
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 PRAGMATIC

PROGRAMMERS
SARL AU

السجل التجاري : 165451

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
بتاريخ)4)يناير)2823)تم وضع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املواصفات) وذات  واحد  ملؤسس 

التالية):

 PRAGMATIC (: التسمية)

PROGRAMMERS SARL AU
زنقة لبنان رقم) (: املقر اال تماعي)

3،)حي املحيط،)الرباط.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

188.888)درهم.

الغرض):

الخدمات املعلوماتية.

االستشارات في التسيير.

املدة):)99)سنة.

املسير):)السيد محمد بوفنيشل.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 

تحت) بالرباط  التجارية  املحكمة 

الرقم)5)1322.
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HYDRAMAR
SARL AU

RC : 113853

املقر اال تماعي : تجزئة الوفاق 

عمارة رقم 1 تمارة

في إطار الجمع االستثنائي لشركة)

واملنعقد)) (HYDRAMAR SARL AU

ما) تقرر  (،2822 ديسمرر) (19 بتاريخ)

يلي):

حل الشركة.

تعيين السيد عبد القادر بنسعود)

كمصف للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 

تحت) بالرباط  التجارية  املحكمة 

الرقم)131942.
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ISLIC PRIVE
SARL AU

RC : 30747

املقر اال تماعي : )2 تجزئة الفرح 

أوالد هالل حصين سال الجديدة

في إطار الجمع االستثنائي لشركة)

واملنعقدة)) (ISLIC PRIVE SARL AU

ما) تقرر  (،2822 سبتمرر) (27 بتاريخ)

يلي):

قفل وتصفية الشركة.

زكرياء) حجامو  السيد  تعيين 

كمصف للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 

املحكمة االبتدائية بسال تحت الرقم)

48369)بتاريخ)19)يناير)2823.
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 SOCIETE AL ARABIYA

 POUR LE DEVELOPEMENT

IMMOBILIERE
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي يوم)18)يناير)
2823)للجمع العام االستثنائي،)تقرر)

ما يلي):

محمد) السيد  استقالة  قبول 

ومسير) موظف  عمارة  أحمد  محمد 

التام) للشركة من منصبه مع اإلبراء)

على تسييره.

سالم) فتحي  احمد  السيد  تعيين 

سليمان موظف ومسير للشركة لفترة)

غير محدودة والسيد ر�سى بنرراهيم)

مسير للشركة لفترة غير محدودة.

احمد) للسيد  املشترك  التوقيع 

ر�سى) والسيد  سليمان  سالم  فتحي 

غير) لفترة  للشركة  مسير  بنرراهيم 

محدودة.

احمد) للسيد  املشترك  التوقيع 

ر�سى) والسيد  سليمان  سالم  فتحي 

بنرراهيم أو التوقيع املنفصل للسيد)

بكر بن محمد عوض بن الدن.

األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت))رقم)54384).
من أ ل اإليداع والنشر

املسير
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 LA SOCIETE BGI

PETROLEUM
SARL

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املؤرخ بتاريخ فاتح أكتوبر)

2822)قرر الشركاء)ما يلي):

من) الشركة  رأسمال  رفع 

رأسمال) ليصبح  18.888.888درهم 

وذلك) درهم  (58.888.888 الشركة)

ا تماعية) حصة  (488.888 بتكوين)

 ديدة من فئة)188)درهم.

إقامة) من  اال تماعي  املقر  نقل 

الهرهورة) (3 عمارة) (15 شقة) (2 سعد)

إلى تجزئة فيتا)29)املنطقة الصناعية)

شارع الحسن الثاني الرباط.

األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)
اإليداع) رقم  (2823 يناير) (17 بتاريخ)
بالسجل) التقييد  رقم  (132294

التجاري)165457.
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SOCIETE GOOD PIZZA
SARL

العادي) غير  العام  الجمع  قرر 

 2822 نوفمرر) (14 بتاريخ) املنعقد 

ذات) شركة  بيزا  كوود  لشركة 

ورأسمالها) املحدودة  املسؤولية 

(: اال تماعي) مقرها  درهم  (18.888
رحاب)38)رقم دال)2)عمارة)3)احصين)

سال الجديدة تقرر ما يلي):

بعد املوافقة على تقرير املصفي،)

تقرر إنهاء)عملية التصفية.

بمكت7) القانوني  اإليداع  تم 

السجل التجاري للمحكمة االبتدائية)

2823)تحت رقم) 3)يناير) بسال بتاريخ)

.4829(
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STE DAMIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 188.888 درهم

املقر اال تماعي القنيطرة، 15 زنقة 

 LA CHOPE سبو مركز األعمال

مكت7 رقم 2 الطابق الخامس

تأسيس
إبرامه) تم  توثيقي  عقد  بمو 7 

الزهراء) فاطمة  األستاذة  بمكت7 

بتاريخ) بالقنيطرة،) موثقة  الحالوي 

القوانين) إنشاء) تم  (2823 يناير) (13

 STE(لشركة ذات املسؤولية املحدودة

DAMIMA)من طرف):

القاطن) ميكو  حسين  السيد 

الغربية) الرامي  بئر  تجزئة  بالقنيطرة 
مغربية،) الجنسية  ذو  (278 رقم)

(،1978 أغسطس) (17 في) املزداد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
.C428512(رقم

القاطن) محرز  محمد  السيد 
حي) (4( رقم) (11 زنقة) بالقنيطرة 

معمورة،)ذو الجنسية مغربية،)املزداد)

الحامل لبطاقة) (،1977 يونيو) (24 في)

.C538351(التعريف الوطنية رقم

حسيني) صقلي  يوسف  السيد 

القاطن بالقنيطرة تجزئة بوطيرو فيال)
الجنسية) ذو  طريق مهدية،) (18 رقم)

أغسطس) (38 في) املزداد  مغربية،)

التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1966

.G213299(الوطنية رقم

القاطن) داودي  محمد  السيد 
بفاس)17)زنقة عبد الرحمان مجدوب)

طريق ايموزار،)ذو الجنسية مغربية،)

الحامل) (،19(5 يناير) (28 في) املزداد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

C9444(6.)ذات الخصائص التالية):

 STE« شركة) (: التسمية)

املسؤولية) ذات  شركة  (»DAMIMA

املحدودة.

اإلنعاش) (: الشركة) موضوع 

العقاري.

املشاركة في كل شركة لها هدف)

مشابه.

العمليات) العموم  ميع  على 

املرتبطة مباشرة أو غير مباشرة كليا)

أو  زئيا بإحدى العمليات أعاله التي)

من شأنها أن تشجع وتطور أو تنمي)

هدف الشركة.

 15 القنيطرة،) اال تماعي  املقر 
 LA CHOPE زنقة سبو مركز األعمال)

مكت7 رقم)2)الطابق الخامس.

قدم) (: اال تماعية) الحصص 

كرأسمال ا تماعي مجموع) الشركاء)

الحصص النقدية كحصة في شركة)

STE DAMIMA)فيما قدره)188.888 

درهم.

حدد) (: اال تماعي) الرأسمال 
رأسمال الشركة فيما قدره)188.888 

حصة) (1888 على) مقسم  درهم 

ا تماعية قيمة كل حصة)188)درهم)

حس7) للمشاركين  كليا  منحها  تم 

مساهمته وذلك على الشكل التالي):
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السيد حسين ميكو):)258)حصة.

السيد محمد محرز)258)حصة.

(: حسيني) صقلي  يوسف  السيد 

258)حصة.

السيد محمد داودي):)258)حصة.

التسيير):)تم تعيين السيد حسين)

والسيد) محرز  محمد  والسيد  ميكو 

يوسف صقلي حسيني والسيد محمد)

داودي كمسيرين مجتمعين للشركة.

السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمرر من كل سنة.

من) (%5 اقتطاع) يتم  (: األرباح)

القانوني) االحتياط  لتكوين  األرباح 

وتقسم األرباح كل سنة بما يناس7)

الرأسمال) في  شريك  كل  حصة 

اال تماعي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة بكتابة الضبط لدى)

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

)1)يناير)2823)تحت رقم)67941.
للخالصة والبيان

األستاذة فاطمة الزهراء)الحالوي
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GOLDOUTILLAGE

SARL AU

غير) العام  الجمع  لقرارات  تبعا 

قرر) (2822 يوليو) (21 العادي بتاريخ)

الشريك الوحيد،)ما يلي):

الحل املسبق للشركة.

محي7) الحسين  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

سيدي) تجزئة  (1 رقم) تحديد 

عبد هللا لعيايدة سال كمقر للتصفية.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

تحت)48294)في تاريخ)3)يناير)2823.
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BENBALLAGE
SARL AU

 تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد)) الشريك  قرار  بمو 7 

تقرر) (2822 ( اكتوبر) (14 بتاريخ)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

وتبعا لذلك) محدودة بشريك واحد.)

إبراهيم) السيد  من  تتكون  فإنها 

(( املودني).)

نشاط الشركة):

مقاول في تعلي7  ميع املنتجات..

مقر الشركة):)الطابق السفلي حي)
الرحمة سكتورA))رقم))3))سال.

 BENBALLAGE (: تسمية الشركة)

.SARL AU

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.
 188.888 في) حدد  (: املال) رأس 

حصة) (1888 على) مقسم  درهما 

بقيمة)188)درهم للواحدة.

السيد إبراهيم)) (: التسيير التوقيع)

املودني.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يناير) (17 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)37341.   
وهذا بمثابة مقتطف وبيان))
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 CEPHALOPODOS RIO DE

ORO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 14 بـتاريخ) العرفـي  للعقـد  تـبعا 

قـوانـيــن) وضــع  تـــم  (،2822 ديسمرر)

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة):

 CEPHALOPODOS (: التسميـــة)

.RIO DE ORO

ذات) شركة  (: الشكل القانوني))

املسؤولية املحدودة.

تصدير)) استراد  بيع  (: املوضـــوع)

األسماك الطاز ة واملجمدة.

معالجة األسماك الطاز ة.

تجميد،)معالجة،)تصدير وتسويق)
منتجات البحرية واملأكوالت البحرية)

وتصديرها....الخ
املقـر الرئـيسـي):)منطقة الصناعية،)

شارع املسيرة)2،)الداخلة.
مبلغ)) في  حدد  (: الرأسمال)
 1888 إلى) مقسمة  درهم  (188.888
درهم للواحدة،) (188 حصة من فئة)

مقسمة كاآلتي.
السيد حماد البشير):)488)حصة.

 188 (: حماد) سيداتي  السيد 
حصة.

 258 (: البطاح) إبراهيم  السيد 
حصة.

 125 (: املدراوي) سعيد  السيد 
حصة.

السيد  واد رحمان):)125)حصة.)
السيد) طــرف  من  تـسـير  (: اإلدارة)
والسيد) البطاح  إبراهيم  سيدي 

لحسن بوشنة.
بكتابة) تم  (: اإليداع القانوني)
االبتـدائـية) باملحكمة  الضبط 
 2822 ديسمرر) (28 بتاريخ) بالداخلة 
تحت رقم)2215/2022)وتم تسجيلها)
الرقم) تحت  التجاري  بالسجل 

التحليلي عدد):)23577.
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 RAMIFAR SERVICES
NEGOCE

تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضـع) تـم  (20/01/2023 بتـاريخ)
قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املمـيزات التـالية):)
 RAMIFAR« (: التسمـية)
ذات) (»SERVICES NEGOCE
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
بيع) وخدمات،) أشغال  الهـدف:)
االستيراد) تجارة عامة،) البناء،) مواد 
أشغال) البناء،) أشغال  والتصدير،)

عامة،)حفر وتجهيز االبار،......

الرأسمال):)حدد في مبلغ)188.888  

1888)حصة من) ( درهم مقسمة إلى)

موزعة) للواحدة  درهم  (188 فئة)

كاألتي):

 1888 السيد ارميلي عبد الغفور)

حصة.

الوفاق) مدينة  (: املـقر اال ـتماعـي)
بلوك)D)رقم)1856)العيون.

السـيـد) طـرف  مـن  تـسير  (: اإلدارة)

ارميلي عبد الغفور ملدة غير محددة.

بكـتابة) تـم  (: القانوني) االيداع 

االبتـدائية) باملحكمة  الضـبط 

بالـعيـون بـتاريخ)28)يناير)2823)تحـت)
رقـم)44367.   
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SOCIETE AHL AL WAKAR
SARL AU

 1( بتاريخ) عرفي  عقد  بمو 7 

الشركة) إخضاع  تم  (2823 يناير)

للتغييرات التالية):

تغيير االسم التجاري للشركة.

.AHL GAIROUF(اإلسم القديم

.AHL AL WAKAR(اإلسم الجديد

إضافة عنصر  ديد إلى املوضوع)

اال تماعي للشركة.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

يناير) (23 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)23/3855.   
وهذا بمثابة مقتطف وبيان))
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STE TDI SPORT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 188.888 درهم

املقر اال تماعي :

السجل التجاري 57753

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في تاريخ)27)ديسمرر)2822))قد)

تمت املصادقة على ما يلي):

تفويت السيد  مال لزعر الحامل)

 GN141757 رقم) الوطنية  للبطاقة 

 26 والقاطن في تجزئة الدهس رقم)

788)حصة ا تماعية من بلقصيري)
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)أصل)1888)حصة ا تماعية لفائدة)

الحامل) الغطاس  حميد  السيد 

 GA62388 رقم) الوطنية  للبطاقة 

 14 بلوك) فاس  شارع  في  والقاطن 

شقة)13)طنجة.

الرحيم) عبد  السيد  ولفائدة 

الوطنية) للبطاقة  الحامل  بالناصر 

كاومبيا) في  والقاطن  (K19598 رقم)

 388 طنجة) (23 رقم) (2 املصلى زنقة)

حصة ا تماعية.

للشركة،) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

مسؤولية محدودة.

من) لزعر  السيد  مال  استقالة 

تسيير الشركة وتعيين السيد حميد)

غير) ملدة  لها  مسير  ديد  الغطاس 

محدودة.

السادسة) األولى  املادة  تعديل 

والسابعة من النظام األسا�سي.

بمصلحة) القانوني  اإليدع  تم 

املحكمة) لدى  التجاري  السجل 

بتاريخ) القنيطرة  بمدينة  االبتدائية 

19)يناير)2823)تحت رقم)269.
من أ ل اإليداع والنشر

املسير
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AYTA CONSULTING
S.A.R.L. A.U

ايطا كونسيلتينك ش.م.م. ش.و.

برأسمال  18.888 درهم

عند نيدوم بالرباط، ديور الجامع، 

488، شارع الحسن الثاني، عمارة 

بدر، شقة 5

.I.C.E. n° 002.085.906. 000.096

تحويل مقر الشركة
العام) الجمع  من  بقرار  (- (I

يناير) (2 يوم) املنعقد  االستثنائي 

الوحيدة) الشريكة  قررت  (،2823

ش.م.م.) كونسيلتينك  »ايطا  لشركة)

ش.و«)ما يلي):)

1)-)تحويل املقر اال تماعي للشركة)

ابتداءا من يوم الجمع العام،)من عند)

زنقة) أكدال،) ـ) فيديفورست بالرباط)

إلى) (3 الشقة) (،2 العمارة) ضاية عوا،)

:)عند نيدوم بالرباط)،)ديور الجامع،)

عمارة) الثاني،) الحسن  شارع  (،488

بدر،)شقة)5.

)املقر) الرابع) الفصل  تغيير  (- (2

اال تماعي()من القانون االسا�سي تبعا)

لذلك.

 II)-)تم اإليداع القانوني لدا كتابة)

ملدينة) التجارية  املحكمة  ضبط 

تحت) (2823 يناير) (23 يوم) الرباط 

عدد)))13244.
مقتطف و بيان إلشهار

76 P

SOCIETE FLEET TR
SARL

تأسيس شركة 
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تقرر) بسال  (2823 يناير) (16  

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية :

فلييت)  : اال تماعية  التسمية 

تي غ.

املجد) قطاع  (: اال تماعي) املقر 

تجزئة أم كلثوم رقم)3)العيايدة سال.

الهدف : نقل األشخاص.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إحداثها الفعلي.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

ديسمرر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

في) حدد  (: اال تماعي) الرأسمال 

 1888 على) مقسم  درهم  (188.888

حصة بقيمة)188)درهم.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير)

والسيد  تومية  محمد  السيد  طرف 

عبد الرحيم تومية كمساعد املسير 

للمدة غير محدودة.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.37353

باملحكمة) الطل7  إيداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48399.

77 P

STE AH FIRST SERVICE

SARL

 STE AH FIRST شركة) قررت 

 188.888 رأسمالها) (SERVICE SARL

مجمع) اال تماعي  مقرها  (- درهم)

النعيم إقامة)77)رقم)9)تابريكت سال):

I)-)الجمع العام املنعقد بتاريخ)13 

ديسمرر)2822)ما يلي):

تفويت الحصص عن طريق) (- (1

الهبة.

الزروي) ملياء) السيدة  قررت 

الوطنية) التعريف  للبطاقة  الحاملة 

 588 ل) املالكة  (AD138729 رقم)

بالشركة) درهم  (188 بقيمة) حصة 

.STE AH FIRST SERVICE SARL

للسيد) بالشركة  حصتها  ته7 

للبطاقة) والحامل  صادق  يونس 

.AB24799((الوطنية

شكلها) تغيير  الشركة  قررت  (- (2

املسؤولية) ذات  القانوني من شركة 

إلى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 

املحدودة بشريك واحد.

3)-)قرر الجمع العام تغيير العنوان)

التجاري من):

 9 رقم) (77 إقامة) النعيم  مجمع 

تابريكت سال.

تجزئة بندحمان إقامة رقم) (: إلى)

62)الطابق السفلي حي كريمة سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48411.

78 P

 STE ASSURFRANCE

SUCCURSALE
رقم السجل التجاري : 37319

ASSURFRANCE فتح فرع الشركة

تبعا للجمع العام املنعقد بالرباط)

2822)تم فتح فرع) 23)نوفمرر) بتاريخ)

وحدد ما) (ASSURFRANCE الشركة)

يلي):

الهدف):)وسيط تأمين.

مشغل مركز اتصال هاتفي.

املقر):)حي السالم قطاع)5)عمارات)

املعلمين عمارة)22)شقة)6)سال.

ملدة) الشركة  تدار  (: التسيير)

ياسين) (: طرف) من  محدودة  غير 

الشررطحي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2823 يناير) (12 بتاريخ)

.48347

79 P

FOBREST
SARL AU

املسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (2823 يناير) (17 بتاريخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

.FOBREST(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

اصالح) (: اال تماعي) الهدف 

االليكترونية) اآلالت  وتثبيت  وتتبع 

املكت7) لوازم  وبيع  واملعلوماتية 

والطباعة.
درهم) (18.888 (: رأسمال الشركة)

مقسمة إلى)188)حصة من فئة)188 

درهم للحصة الواحدة):

السيدة ندى ربال،)ذات الجنسية)

املغربية):)188)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر من كل سنة.
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مركز) عمر  عند  اال تماعي  املقر 
الطابق) زنقة محمد سميحة  (77 ب)

الثامن الدار البيضاء.
املسير):)السيدة ندى ربال.

تحت) التجاري  بالسجل  التقييد 
 2823 يناير) (23 بتاريخ) (2(27 رقم)
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

السجل التجاري رقم)569889.
80 P

SOCIETE CONSULTRAV
SARL AU

شركة كونسيلطراف
شركة محدودة املسؤولية

بمساهم واحد
برأسمال 188.888 درهم

ومقرها في حي كريمة إقامة اسيا 
رقم 6 شقة 2 شارع محمد الخامس 

تابريكت سال
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
الشركة) مقر  في  املنعقد  االستثنائي 

يوم)38)نوفمرر)2822)تقرر ما يلي):
تعيين) للشركة،) املسبق  الحل 
السيدة سعاد حنزاز مكلفة بتصفية)
في) التصفية  مكان  وتحديد  الشركة 

مقر الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2823 يناير) (19 االبتدائية بسال يوم)

تحت رقم)48413.
عن املسير ائتمانية غريس

81 P

DIAMOND WASH
دياموند وش

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسمالها 18.888 درهم
مقرها اال تماعي بالدار البيضاء، 
إقامة نورس - ب - رقم 4 - زنقة 

طلوع الفجر، حي بوركون
بتاريخ) الشركة  مسير  قرر  (- (1 

27)يناير)2822)ما يلي):
للشركة) اال تماعي  املقر  نقل 
الكائن بالدار البيضاء)-)إقامة نورس)
-)ب)-)رقم)4)-)زنقة طلوع الفجر،)حي)
بوركون إلى إقامة ماريو)4)-)زاوية زنقة)
دائرة سيدي) العنق،) ركراكة وشارع 

بليوط بنفس املدينة.

تعديالت متالزمة لقانون الشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
املحكمة التجارية بالدار البيضاء)يوم)

19)يناير)2823)تحت رقم)54663).
مو ز للنشر

82 P

FAR TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
العنوان : شارع تاركة الضحى رقم 2، 

حي النهضة
بمقت�سى عقد عرفي تمت مداولته)
بتاريخ)3)يناير)2823)تم إقرار ما يلي):

تفويت حصص):
إلى) السعيد  الفرخ  السيد  من 
السيد عبد املجيد قضبة)588)حصة)؛

إلى) النصيري  مها  السيدة  من 
السيد عبد املجيد قضبة)588)حصة.
من) السعيد  الفرخ  استقالة 

التسيير.
التسيير):)عبد املجيد قضبة.

تحيين القانون األسا�سي.
من) القانوني  الشكل  تغيير  من 

.SARL AU(إلى(SARL
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
 132253 التجارية بالرباط تحت رقم)

بتاريخ)16)يناير)2823.
83 P

STE AMDIGIB
SARL AU

 30APT 8 RUE(MOULAY
 AHMED(LOUKILI(HASSAN -

RABAT
RC(DE(RABAT(N° 146839

 I)-)بمقت�سى مداوالت الجمع العام)
 االستثنائي بتاريخ)27)يونيو)2822)املسجل)
 RE2822883822(2846 تحت رقم)
قرر) (OR( 23085/2022( CA29550

ما يلي):
سهم) (488( سهم) (488 بيع) (- (1
الواحد() للسهم  درهم  (188 بسعر)
من طرف السيد محمود خالد عبد)
املذكورة) الشركة  في  محمد  الفتاح 
للسيد أحمد عبد الشافي أحمد حماد.

عبد) أحمد  السيد  تعيين  (- (2
الشافي أحمد حماد مديرا مشاركا ل)

.AMDIGIB SARL AU
من) (: القانوني) الشكل  تغيير  (- (3
 AMDIGIB(إلى(AMDIGIB SARL AU

.SARL
األسا�سي) النظام  تحديث  (- (4

.AMDIGIB SARL AU(لشركة
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 2822 ديسمرر) (25 بتاريخ) بالرباط 

تحت رقم)131725.
84 P

فانيد اكري
سجل تجاري الرباط رقم 116327
املقر اال تماعي : 75 مكرر، زنقة 
 عفر الصديق، أكدال، الرباط

تعديل
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
اكري«) »فانيد  لشركة) االستثنائي 
شركة ذات مسؤولية محدودة تقرر)

ما يلي):
إلى) الشركة  رأسمال  من  الرفع 
مبلغ)1.918.888)درهم بإسهام نقدي)

وقدره)1.988.888)درهم.
ب) الشركة  رأسمال  خفض 
1.518.888)درهم الستعاب الخسائر)

ليصبح رسمالها)488.888)درهم.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2823 يناير) (12 بتاريخ)

.132194
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

85 P

ميبا أنستيتيت
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
يقدر رأسمالها ب : 18.888 درهم

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) (2822 نوفمرر) (21
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 18.888 ب) رأسمالها  يقدر  الوحيد 

درهم.

التسمية):)شركة)»ميبا أنستيتيت«.

الهدف):)دراسات وبحوث في العلوم)

اال تماعية والسياسية.
شارع) (45 رقم) (: اال تماعي) املقر 

فرنسا،)شقة))،)أكدال،)الرباط.

املدة):)الشركة)99)سنة ابتداء)من)

يوم التأسيس.

حدد) (: اال تماعي) الرأسمال 

الرأسمال اال تماعي في)18.888)درهم)

ا تماعية) حصة  (188 إلى) مقسم 

بمقدار)188)درهم لكل حصة.

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمرر.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

ملدة) للشركة  محمد مصباح كمسير 

غير محددة.

توزيع األرباح):)من األرباح الصافية)

تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ) بالرباط  التجارية   باملحكمة 

3)يناير)2823)تحت رقم)165243.

86 P

PET SERVICES
شركة محدودة املسؤولية

السجل التجاري رقم 165589

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

األسا�سي) القانون  بمقت�سى  (- (I
تقرر) (2822 يناير) (12 بتاريخ) املؤرخ 

 PET اسم) تحمل  شركة  تأسيس 

املسؤولية) محدودة  (SERVICES

خاصيتها كالتالي):

التسمية):)PET SERVICES)شركة)

محدودة املسؤولية.

الهدف):)الشركة تمارس نشاطها):

العناية) خدمات  أداء) ميع 

بالحيوانات األليفة،)و ميع الخدمات)

لجميع الحيوانات األليفة)؛

املنتجات) وتأ ير  وبيع  تجارة 

الغذائية ومنتجات العناية والنظافة)

صلة) لها  التي  وامللحقات  والجمال 

مباشرة أو غير مباشرة بالحيوانات)؛
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الحيوانات) تغذئية  حول  نصائح 

األليفة)؛

املعامالت،) أعم،) ميع  وبشكل 

التجارية) طبيعتها  كانت  مهما 

واملنقولة) والحرفية  والصناعية 

باألغراض) واملتعلقة  املنقولة،) وغير 

آخر) غرض  بأي  أو  أعاله  املذكورة 

الذي من املحتمل) مماثل أو مرتبط،)

أن يعزز،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)

الشركة) إليه  يسعى  الذي  الهدف 

وامتدادها وتطويرها.

الشركة) مقر  (: اال تماعي) املقر 

في) موطنة  (: التالي) العنوان  في  حدد 

حي) بلوك م،) (،9 قطاع) (12WE CITY

الرياض،)الرباط.

تأسست الشركة) (: املدة القانوني)

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.

رأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 

الشركة حدد في مبلغ)188.888)درهم)

 188 من) حصة  (1888 إلى) قسمت 

ويمثل) كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 

مساهمة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)

من طرف):

8.888))درهم) السيد أمين  الل)

88))أسهم)؛

السيد محمد زياتي)28.888)درهم)

288)أسهم.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

التسيير):)يسير الشركة

القاطن برقم) السيد أمين  الل،)

)1،)زنقة نيس،)تجزئة دنيا شونشيز)

الصخرات) الهرهورة،) شاطئ كيفيل 

تمارة،)مغربي الجنسية،)مزداد بتاريخ)

12)يوليو)5)19)بالرباط،)حامل لبطاقة)

.A361489(التعريف الوطنية رقم

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالسجل) مسجلة  الشركة  بالرباط 

التجاري بالرباط تحت رقم)165589.

87 P

 NAGGAR CONSULTING 
ET TRAVAUX

SARL AU
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
حل مسبق للشركة  

 NAGGAR شركة) تقرير  إن 
 CONSULTING ET TRAVAUX
املحدودة املسؤولية ذات) (SARL AU
 188.888 رأسمالها) وحيد،) شريك 
 37 بالرقم) اال تماعي  درهم ومقرها 
السنابل،) تجزئة  السفلي  الطابق 
يوم) واملنعقد  سال  مهدية،)  طريق 

24)نوفمرر)2822)قرر ما يلي):
 NAGGAR الشركة) حل  (- (1
 CONSULTING ET TRAVAUX

.SARL AU
 NAGGAR السيد) تعيين  (- (2

MUSTAPHA)كمصفي للشركة.
تم االيداع) (: اإليداع القانوني) (- (3
باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 
االبتدائية بسال بتاريخ)16يناير)2822 

تحت رقم)48395.
للخالصة والتذكير

88 P

DIGITEO
SARL

ديجيتيوم
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 28.888 درهم
مقرها ب : رقم 15، شارع األبطال، 

شقة 4، أكدال، الرباط
العام) الجمع  ا تماع  بمو 7 
االستثنائي لشركة)DIGITEO)املنعقد)

بتاريخ)))نوفمرر)2822،)قرر ما يلي):
دانيت) السيدة  استقالة  قبول 
باتريك سيرج) السيد  وتعيين  كاثرين 
 DIGTEO لشركة) مسير  غينو   يل 

.SARL
العمليات) تنفيذ  أيضا  يمكن 
الشريكين) توقيع  على  بناء) البنكية 

اآلخرين.
وفقا) األسا�سي  النظام  تعديل 

لجميع القرارات املتخذة أعاله.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
لدى املحكمة التجارية بالرباط يوم)

19)يناير)2823)تحت رقم)132371.
لإلشارة والنص

89 P

 STE PRIMEURS DU
LITTORAL

SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 18.888 درهم

فدان أيت بوشاد، دوار إكرام أيت 
عميرة، اشتوكة أيت باها
س.ت إنزكان رقم 11345
شركة في طور التصفية 

بمو 7 قرار غير عادي مؤرخ في)
االستماع) بعد  (،2822 ديسمرر) (12
العام) الجمع  قام  املصفي،) لتقرير 
التصفية) حسابات  على  باملصادقة 
من) وحرره  للمصفي  اإلبراء) ومنح 
عمليات) إقفال  أعلن  ثم  وكالته 
نهائيا) الشركة  وقفل  التصفية 

والتشطي7 على سجلها التجاري.
الجمع) هذا  محضر  إيداع  تم 
في) إنزكان  بمحكمة  الضبط   بكتابة 

16)يناير)2823)تحت رقم)188.
عن إعالن،)املصفي

90 P

 JSM COMPANY
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 1.888.888 درهم

الكائن مقرها : إقامة مسترال، زنقة 
منصور العابيدي )زنقة فريديريك 
مسترال( الطابق الثاني، املعاريف 

الدارالبيضاء
إعالن بالرفع من الرأسمال 

اال تماعي، بهبة حصص ا تماعية، 
نقل مقر الشركة، تغيير موضوع 
الشركة، تحويل الشكل القانوني 

للشركة من شركة محدودة 
املسؤولية لشركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد، تبني 
نصوص  ديدة للنظام االسا�سي 

وتعيين التسيير

العام) الجمع  محضر  بمو 7 

(،2822 ماي) (12 بتاريخ) االستثنائي 

 JSM لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

محدودة) شركة  (،COMPANY

 1.888.888 رأسمالها) املسؤولية،)

درهم والكائن مقرها بالدار البيضاء،)
منصور) زنقة  مسترال،) إقامة 

مسترال() فريديريك  )زنقة  العابيدي)

الطابق الثاني املعاريف،)ما يلي:

1)-)الرفع من الرأسمال اال تماعي)

درهم،) (2.888.888 قدره) بمبلغ 

للشريك) الجاري  للحساب  بإدماج 

1.888.888درهم) من) بالتالي  لحمله 

إلى)3.888.888)درهم لصالح الشريك)

السيد محمد سعد  نان.

2)-)هبة حصص ا تماعية قيمتها)

سعد) محمد  السيد  بين  188درهم 

 نان وابنتاه لينا  نان ومايا  نان)

حصة ا تماعية لكل) (6.888 بقيمة)

واحدة منهما التعديل املترابط للنظام)

األسا�سي.

3)-)نقل مقر الشركة نحو العنوان)

زنقة) مسترال2،) إقامة  الجديد:)

فريديريك) )زنقة  العابيدي) منصور 

املعاريف،) السفلي  الطابق  مسترال()

معاينة استقالة السيد صالح قاسمي)

من مهامه كمسير اقتراني.

اال تماعي) املوضوع  تغيير  (- (4

للشركة.

5)-)تحويل الشكل القانوني للشركة)

من شركة محدودة املسؤولية بشريك)

املسؤولية.) محدودة  لشركة  وحيد 

القيام) قصد  املمنوحة  الصالحيات 

باإل راءات القانونية.

سعد) محمد  السيد  تعيين  (- (6

للشركة) مسير  ديد  بصفة   نان 

ملدة غير محددة ومع إلزام بتوقيعه)

وحده.

7)-)تبني نص  ديد محين للنظام)

األسا�سي

قصد) املمنوحة  الصالحيات  (- ((

القيام باإل راءات القانونية.
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II)-)تم االيداع القانوني والتصريح)

بكتابة) التجاري  بالسجل  التعديلي 

ضبط املحكمة التجارية بالدار البيضاء.
للنسخ واإلشارة)»اإلدارة«

91 P

OJ COMPANY
شركة محدودة املسؤولية

رأسمال الشركة : 588.888 درهم

مقر الشركة: 6، زنقة تقي الدين، 

إقامة األمير، الطابق األر�سي، 

املحل رقم 2، شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء

إعالن بالرفع من الرأسمال 
اال تماعي، التعديل املتزامن للنظام 
األسا�سي وتبني نظام أسا�سي محين

الجمع) محضر  بمو 7  (- (I

أكتوبر) (12 بتاريخ) االستثنائي  العام 

قرر الشريك الوحيد لشركة) (،2822 

محدودة) شركة  (،OJ COMPANY

 املسؤولية،)رأسمالها)588.888)درهم،)

(،6 بـالدارالبيضاء) مقرها  الكالئن 

األمير،) إقامة  الدين،) تقي  زنقة 

2،)شارع) الطابق األر�سي،)املحل رقم)

الزرقطوني)،)ما يلي):

1)-)الرفع من الرأسمال اال تماعي)

 1.888.888 بترحيل من  ديد قدره)

 588.888 من) بالتالي  لحمله  درهم 

درهم الى)1.588.888)درهم عن طريق)

ا تماعية) حصص  (18.888 عرض)

مو هة) للواحدة  درهم  (188 قيمتها)

للشريك الوحيد السيد عمر  نان.

للنظام) املتزامن  التعديل  (- (2

األسا�سي.

3)-)تبني نص  ديد محين للنظام)

األسا�سي.

قصد) املمنوحة  الصالحيات  (- (4

القيام باإل راءات القانونية.

II)-)تم االيداع القانوني والتصريح)

بكتابة) التجاري  بالسجل  التعديلي 

ضبط املحكمة التجارية بالدار البيضاء.

للنسخ واإلشارة)»التسيير«

92 P

WORLDIN

شركة محدودة املسؤولية

رأسمال الشركة : 188.888 درهم

مقر الشركة : 116، شارع محمد 

الخامس، إقامة الحديقة، مكت7 

رقم 2، طنجة

إعالن بهبة حصص ا تماعية، 

التعديل املتزامن للنظام األسا�سي 

وتبني نظام أسا�سي محين

بمو 7 محضر الجمع العام) (- (I

(،2822 29)نوفمرر) االستثنائي بتاريخ)

(،WORLDIN شركة) شركاء) قرر 

شركة محدودة املسؤولية،)رأسمالها)

مقرها) والكائن  درهم  (188.888

بطنجة،)شارع محمد الخامس،)إقامة)

الحديقة،)مكت7 رقم)2،)ما يلي):)

1)-)هبة الحصص اال تماعية من)

السيد محمد نادي الى السيدة يسرى)

ا تماعية) حصة  (188 قدرها) أنور 

التعديل املتزامن للنظام األسا�سي.

للنظام) املتزامن  التعديل  (- (2

األسا�سي.

السيد) باستقالة  االعتراف  (- (3

محمد نادي من مهامه كمدير للشركة.

4)-)تعيين كمديرة  ديدة للشركة)

االلتزام) مع  محدودة  غير  لفترة 

السيدة) للشركة  الوحيد  بالتوقيع 

يسرى أنور.

5)-)تبني نص  ديد محين للنظام)

األسا�سي.

قصد) املمنوحة  الصالحيات  (- (6

القيام باإل راءات القانونية

II)-)تم االيداع القانوني والتصريح)

بكتابة) التجاري  بالسجل  التعديلي 

ضبط املحكمة التجارية بطنجة.
للنسخ واإلشارة)»التسيير«

93 P

 LILLY PHARMA HEALTH -

LPH

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 125.888 درهم

مقر الشركة : رقم 46، شارع 

الزرقطوني، الطابق التاني، الشقة 

رقم 6، الدار البيضاء

إعالن بالرفع من الرأسمال 
اال تماعي، استقالة املدير 

السابق،تعيين مدير  ديد للشركة، 
التعديل املتزامن للنظام األسا�سي 

وتبني نظام أسا�سي محين
القرارات) محضر  بمو 7  (- (I

االستثنائية بتاريخ)15)أكتوبر)2822،)

 LILLY PHARMA شركة) قرر شركاء)

محدودة) شركة  (،HEALTH - LPH

 125.888 رأسمالها) (، املسؤولية)

درهم والكائن مقرها بالدارالبيضاء،)

الطابق) شارع الزرقطوني،) (،46 رقم)

التاني،)الشقة رقم)6،)ما يلي):

حصص) (258 تفويت) (- (1

عصام) بالسيد  الخاصة  ا تماعية 

 62 التالية:) بالطريقة  الحداوي 

السيد) أ ل  من  ا تماعية  حصة 

سلمة) والسيدة  املر�سي  عزالدين 

الرحام والسيد عزيز خويا لكل واحد)

منهم،)و64)حصص ا تماعية لفائدة)

السيد بوبكر أوشن.

التعديل املتزامن للنظام األسا�سي.

2)-)رفع رأسمال الشركة عن طريق)

قدره) دمج الحساب الجاري للشركاء)

 125.888 درهم لحمله من) (25.888

عن) درهم،) (158.888 إلى) درهم 

حصة ا تماعية) (258 طريق عرض)

قيمتها)188)درهم للواحدة،)وتفريقها)

حصة ا تماعية) (63 بالشكل التالي:)

الرحام) سلمة  السيدة  من  لكل 

والسيد عزدين املر�سي و السيد عزيز)

لصالح) ا تماعية  حصة  و61) خويا 

السيد بوبكر اوشن.

قصد) املمنوحة  الصالحيات 

القيام باإل راءات القانونية.

للنظام) املتزامن  التعديل  (- (3

األسا�سي.

السيد) باستقالة  االعتراف  (- (4

كمدير) مهامه  من  الحداوي  عصام 

للشركة.

تعيين كمدير  ديد للشركة) (- (5

االلتزام) مع  محدودة  غير  لفترة 

السيد) للشركة  الوحيد  بالتوقيع 

بوبكر اوشن.

6)-)تبني نص  ديد محين للنظام)

األسا�سي.

قصد) املمنوحة  الصالحيات  (- (7

القيام باإل راءات القانونية.

II)-)تم االيداع القانوني والتصريح)

بكتابة) التجاري  بالسجل  التعديلي 

ضبط املحكمة التجارية بالدار البيضاء.

للنسخ واإلشارة)»التسيير«

94 P

BULLE AMENAGEMENT
SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)23)ديسمرر)

املحين) االسا�سي  والنظام  (2822

بتاريخ)23)ديسمرر)2822))تم ما يلي):

للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 

زنقة) (( رقم) شقة  (38 عمارة) من 

موالي أحمد الوكيلي حسان))الرباط)

ب) الكائن  (1 رقم) تجاري  محل  الى 

حي املنصور الدهبي زنقة أبو مو�سى)

االشعري رقم الدار)79)تمارة).

للشركة) االسا�سي  النظام  تحيين 

وتعديل الفصل)4)الدي يتعلق باملقر)

اال تماعي).

لدى) القانوني  االيداع  تم  وقد 

كتابة الضبط باملحكمة التجارية في)

تحت) (2823 يناير) (23 الرباط بتاريخ)

رقم)132429.

95 P
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األستاذ محمد رشيد التدالوي
موثق بالدار البيضاء

67/69)شارع موالي ادريس األول،)الطابق)
األول،)الشقة رقم)3

8522 (2 1( 99(/8522 (2 25 25 ((
الفاكس):)42 15 2) 8522

M.Y.D INDUSTRIE
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها اال تماعي : 588.888 
درهم

 املقر اال تماعي : إقامة الورود 
رقم 46، مكت7 15 الطابق الثاني، 

زنقة الباطنية، الدار البيضاء
تغيير املقر اال تماعي

تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ محمد رشيد التدالوي موثق)
بالدار البيضاء)بتاريخ)3)أكتوبر)2822 

قرر الشريك الوحيد ما يلي):
تغيير املقر اال تماعي للشركة):

(،46 رقم) الورود،) إقامة   من 
زنقة) الثاني،) الطابق  (،15 مكت7)

الباطنية،)الدار البيضاء.
 46 رقم) الورود،) إقامة   إلى 
زنقة) الثاني،) الطابق  (،12 مكت7)

الباطنية،)الدار البيضاء.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
للدار) التجارية  باملحكمة  التجاري 
 2822 ديسمرر) (21 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)51425).
للخالصة والبيان

األستاذ محمد رشيد التدالوي

96 P

األستاذ محمد رشيد التدالوي
موثق بالدار البيضاء

67/69)شارع موالي ادريس األول،)الطابق)
األول،)الشقة رقم)3

8522 (2 1( 99(/8522 (2 25 25 ((
الفاكس):)42 15 2) 8522

TOL BAT
SARL

شركة محدودة املسؤولية محدودة
رأسمال ا تماعي : 3.888.888 

درهم
7 إقامة رامي، زنقة سبتة، الطابق 

 الثاني، مكت7 )، املعاريف، 
الدار البيضاء

السجل التجاري : 339657

التعريف الضريبي : 5)153823

تفويت حصص ا تماعية
بمقت�سى عقد توثيقي تلقاه األستاذ)

بالدار) موثق  التدالوي  رشيد  محمد 

البيضاء)بتاريخ)19)ديسمرر)2822)فوت)

السيد محمد داعلي،)الحامل لبطاقة)

 W26273 رقم) الوطنية  التعريف 

حصصه) من  (%25 مجموعه) ما 

شركة) في  يمتلكها  التي  اال تماعية 

محدودة) شركة  (TOL BAT SARL

السيد) لفائدة  وذلك  املسؤولية 

ادريس) والسيد  الطاوي  القادر  عبد 

الطاوي والسيد عبد املجيد الطاوي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

)1)يناير)2823)تحت رقم)54649).
للخالصة والبيان

األستاذ محمد رشيد التدالوي

97 P

OCEANE SOLUTIONS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

 رأسمالها : 188.888 درهم

تأسيس شركة  
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1 

تأسيس) تم  بتمارة،) (2823 يناير) (5

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.OCEANE SOLUTIONS SARL AU

 GOLDEN عند) (: املقر اال تماعي)

SEAT)شقة رقم)2،)عمارة)21،)تجزئة)

بوراس،)تمارة.

تكنولو يا) تطوير  (: الهدف)

املعلومات،)استيراد وتصدير خدمات)

املعلوميات.

بمبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1888 درهم مقسمة على) (188.888

 188 قيمة الحصة الواحدة) حصة،)

درهم يمتلكها):

بقيمة) األصمعي  أمين  السيد 

1888)حصة.

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

أمين األصمعي.

بالسجل) الشركة  سجلت  (- (2

التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة)

تحت رقم)189)13.

98 P

SELCAP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 188.888 درهم

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1 

31)أكتوبر)2822)بتمارة،)تم تأسيس)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية):

اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)

.SELCAP SARL

(،116 :)محل رقم) املقر اال تماعي)

حي املغرب العربي،)بلوك د،)تمارة.

غيار) قطع  وتوزيع  بيع  (: الهدف)

السيارات،)إصالح السيارات.
بمبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1888 درهم مقسمة على) (188.888

 188 قيمة الحصة الواحدة) حصة،)

درهم يمتلكها):

السيد رشيد الغزواني بقيمة)588 

حصة)؛

 588 بقيمة) فركاني  مراد  السيد 

حصة.

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
رشيد الغزواني.

بالسجل) الشركة  سجلت  (- (2

التجاري للمحكمة االبتدائية بتمارة)

تحت رقم)187)13.

99 P

OX FOX
SARL AU
تأسيس 

طبقا ملقتضيات القانون األسا�سي)
 2822 ديسمرر) (19 بتاريخ) املؤرخ 
تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية)
لها) الواحد  للمساهم  املحدودة 

الخصائص التالية):
.OX FOX SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة للمساهم الواحد.
الغرض اال تماعي):)منعش عقاري.
الثاني،) بالطابق  شقة  (: العنوان)
(،3 رقم) عليا،) تجزئة  بسال،) الكائن 

طريق املهدية،)سال.
رأسمال الشركة):)188.888)درهم)
مقسم إلى)1888)حصة من فئة)188 

درهم للحصة الواحدة.
 1888 الشركاء):)الصنهاجي محمد)

حصة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

وضع السجل التجاري.
الصنهاجي) السيد  عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  محمد 

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال بتاريخ))1)يناير)2823 
بالسجل) وسجل  (37355 رقم) تحت 

التجاري تحت رقم)48488.
100 P

 ZENTECH
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 1.888.888 درهم

 38AVENUE : مقرها اال تماعي
 OQBA(APPT(N°11 AGDAL-

RABAT
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
بعقد عرفي بتاريخ فاتح نوفمرر)2822،)
 ZENTECH لشركة) الشركاء) قرر 
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها)1.888.888)درهم ما يلي):
استقالة السيد بن دحمان  مال)

من منصبه كمسير للشركة.
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تعيين السيد ادريس بن دحمان)

كمسير للشركة أل ل غير محدود.

القانون) وفق  (15 تعديل الفصل)

األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2823 يناير) (1( بتاريخ)

.132321

101 P

التكافلية للتأمين
مقاولة خاضعة للقانون رقم 17.99

املتعلق بمدونة التأمينات

شركة مساهمة

رأسمالها : 58.388.888 درهم

املقر الرئي�سي : 14، زنقة حليمة 

السعدية، عمارة برج بلزاك، شارع 

أنفا، الدار البيضاء

 السجل التجاري : 372865 

الدار البيضاء

التعريف الضريبي : 3)287594

التعريف املوحد للمقاوالت : 

881(449(2888838

نوفمرر) (21 بتاريخ) ملحضر  تبعا 

2822،)قرر الجمع العام املزدوج))غير)

العادي والعادي املنعقد بصفة غير)

اعتيادية()ما يلي):

للشركة) األسا�سي  النظام  تعديل 

في) مساهمين  دد  دخول  بعد 

رأسمال الشركة.

مجلس إدارة  دد) تعيين أعضاء)

3)سنوات تنتهي في نهاية الجمع) ملدة)

على) سيصادق  الذي  العادي  العام 

في) املنتهية  املالية  السنة   حسابات 

31)ديسمرر)2824.

القطرية) اإلسالمية  املجموعة 

علي) السيد  الدائم  وممثلها  للتأمين 

ابراهيم عبد العزيز العبد الغني.

القرض العقاري والسياحي وممثله)

الدائم السيد عبد الصمد عصامي.

عضو) بلرركة  محمد  السيد 

مستقل ملجلس اإلدارة.

بكتابة) ( تم االيداع القانوني لدى)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

 2822 ديسمرر) (16 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)58749).

102 P

DESING TRAV
SARL AU

رأسمال : 588.888 درهم

املقر الرئي�سي : تمارة، عين عودة، حي 

غزالن، رقم 72

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I

بتمارة في)25)نوفمرر)2822،)تم تحرير)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية والتي خصائصها كالتالي):

استقالة السيدة زين7 حيون من)

منصبها كمسيرة.

تعيين مسيرة  ديدة للسيدة زهرة)

الوردي إلى أ ل غير مسمى.

السيدة) بتوقيع  الشركة  التزام 
زهرة الوردي.

II)-)السجل التجاري رقم)69)123 

املحكمة االبتدائية بتمارة)2)يناير)2823 

تحت رقم)9635.
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 SOCIETE DOUWEL EVENT

& COM
SARL AU

رأسمالها : 188.888 رهم

54 زنقة تانسيفت شقة 1 أكدال 

الرباط

تأسيس
بتاريخ محرر  عرفي  عقد   حس7 

بتاريخ) ومسجل  (2823 يناير) (3  

النظام) إنشاء) تم  (،2823 يناير) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) بالشريك  محدودة 

بالخصائص التالية:

 SOCIETE DOUWEL (: التسمية)

.EVENT(&(COM(SARL AU

املدة : 99 سنة ابتداء من تسجيل 

الشركة في السجل التجاري.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الغرض :

األحداث،الالفتات،  اإلعالن، 

وأعمال  الديكور،  اإلتصاالت، 

الطباعة.
زنقة) (54  : اإل تماعي  املقر 

تانسيفت شقة)1)أكدال الرباط.

درهم) (188.888 (: الرأسمال)

مقسمة إلى)1888)حصة بقيمة)188 

بالكامل) مدفوعة  منهما  لكل  درهم 

بالشريك الوحيد.

السيدة بشرى التائ7.

التسيير):)السيدة بشرى التائ7.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

يناير) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

السجل) (132485 رقم) تحت  (2823

التجاري)165527.
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KENEWPARA
SARL AU

في) مؤرخ  عقد  ملقرارات  تبعا 
القانون) وضع  تم  (2822 يناير) (14

ذات) شركة  ذات  لشركة  األسا�سي 

مسؤولية محدودة بالشريك الوحيد)

باملميزات التالية):

 KENEWPARA SARL (: التسمية)

.AU

سعيد) تجزئة  (: اإل تماعي) املقر 

حجي رقم)1183)طريق القنيطرة سال.

املوضوع):)

بيع مواد التجميل بالتقسيط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفعلي للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  الغرباوي  كنزة  السيدة 

محددة.

188.888)درهم سعر) (: الرأسمال)

188)درهم للحصة مقسمة كما يلي):

 188 الغرباوي) كنزة  السيدة  (

حصة.

املجموع):)1888)حصة.

السنة اإل تماعية):)تبتدئ في فاتح)

يناير وتنتهي في)31)ديسمرر.

املحكمة) لدى  (: القانوني) اإليداع 

ديسمرر) (27 التجارية بالرباط بتاريخ)

رقم) تحت  التجاري  السجل  (2822

.37245
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 STE. GESTUMDATA

STRATEGIE CONSULTING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

برأسمال : 58.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسست شركة) قد  (2823 يناير) (9  

والتي تحمل الخصائص التالية):

 GESTUMDATA (: التسمية)

.STRATEGIE CONSULTING

ذات  شركة   : القانونية) الصفة 

شريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

الهدف اإل تماعي : 

والتنسيق  اإلستشارات  خدمات 

والتنظيم  اإلستراتيجية  في  والدعم 

واإلدارة والتدقيق، نظم املعلومات، 

إلى  التصميم  من  البشرية،  املوارد 

التنفيذ مع األفراد.

والشركات واملؤسسات العامة أو 

الخاصة األخرى.

ذات  األ نبية  الشركات  تمثيل 

األغراض مماثل.

ودعمها  الشركات  مساعدة 

للترقية، مع تنفيذ إ راءات العمل.

وأدوات اإلدارة الرقمية )برامج أو 

قاعدة بيانات أو أي حل رقمي آخر(.

اإلدارة ودراسات الجدوى وتقييم 

الفنية  املستويات  على  املشاريع 

التنظيمية  واملالية  واإلقتصادية 

والقانونية.
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والتمثيل  والتعاون  اإلستحواذ 

العاملة  واأل نبية  املحلية  للشركات 

املعلومات في شكل  النظم  في قطاع 

مادي أو رقمي.

والتوظيف  التدري7  خدمات 

اآلخرين  عن  نيابة  املوارد  وتنسي7 

والفعاليات  الندوات  وتنظيم 

املجموعات  لتكوين  املخصصة 

وتنشيطها.

الوسائل  وبكل  أشكاله  اإلنشاء 

للجميع.

املصالح  وتجمعات  الشركات، 

املغربية للشركات   اإلقتصادية 

 أو األ نبية التي تم  إنشاؤها أو التي 

تتعلق  يجوز  والتي  إنشاؤها،  سيتم 

لغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

مماثلة  أغراض  بأي  أو   الشركة، 

أو ذات صلة.

املعامالت  أعم،  ميع  وبشكل 

التجارية والصناعية واألوراق املالية  

والعقارية واملالية هي كذلك.

تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر، 
تعزز  أن  املحتمل  من  أو  باألهداف 

اإلنجاز والتنمية وكذلك أي مشاركة 

في  األشكال،  من  بأي شكل  مباشرة 

الشركات التي تسعى لتحقيق أغراض 

مماثلة أو ذات صلة.

براءات  على  ميع  الحصول 

التجارية  والعالمات  اإلختراع 

الخاصة  واإلمتيازات  والعمليات 

وبيعها  بشأنها  واإلمتياز  وحيازتها  بها 

حساب الشركة.
 58.888.88  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإل تماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط.

التسيير  مهمة  أنيطت   : التسيير 

غير  لفترة  حف�سي  خالد  السيد  إلى 

محددة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

التجاري) السجل  رقم  بالرباط 

.165543
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STE. FAM BEL & CO
SARL

شركة ذات مسؤوليةمحدودة

برأسمال : 18.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط

 9 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

يناير)2823)قد تأسست شركة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

.FAM(BEL(&(CO(:(التسمية

ذات  شركة   : اإل تماعي) املقر 

شريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

الهدف اإل تماعي : 

املنتجات  وتصدير  استيراد 

الزراعية.

استيراد وتصدير.

تجارة.

تقديم الخدمات.

 18.888.88  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإل تماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط.

التسيير : أنيطت مهمة التسيير إلى 

السيد بيتر  ميل رزق هللا فام لفترة 

غير محدودة.

اإليداع) :تم  القانوني) اإليداع 

لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 

رقم) بالرباط  التجارية  املحكمة 

السجل التجاري)165549.
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STE. LOGIK MIND

SARL

شركة ذات مسؤوليةمحدودة

برأسمال : 18.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسست شركة) قد  (2823 يناير) (9  

والتي تحمل الخصائص التالية):

.LOGIK MIND(:(التسمية

ذات  شركة   : اإل تماعي) املقر 

مسؤولية محدودة.

الهدف اإل تماعي : 

دعم  ودورات  دعم  دورات 

مصممة خصيصا لجميع املواد من 

املستوى اإلبتدائي إلى التعليم العالي.

واملشورة  املنهي  التدري7 

والطبيعيين  اإلعتباريين  لألشخاص 

لتحسين  التدري7  اإلدارية  )املشورة 

املهارات إلخ(.

 18.888.88  : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اإل تماعي : 15 شارع االبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط.

التسيير : أنيطت مهمة التسيير إلى 

السيد احمد فوزي الشرقاوي لفترة 

غير محدودة.

اإليداع) تم  القانوني:  اإليداع 

لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 

رقم) بالرباط  التجارية  املحكمة 

السجل التجاري)165545.

109 P

K.T GESTION
شركة ذات مسؤولية محدودة في 

طور التأسيس

إنهاء تصفية الشركة
اإلستثنائي) العام  الجمع  قرر 

للشركة) يونيو2822،) (38 بتاريخ)

املسماة)K.T GESTION SARL)شركة)

طور) في  محدودة  مسؤولية  ذات 

158.888)درهم،) التأسيس رأسمالها)

بالدارالبيضاء،) اإل تماعي  مقرها 

(،1 زاوية) الثاني،) الحسن  شارع 

عالل) وزنقة  اكزوبيري  سانت  مدار 
الفا�سي،)مسجلة في السجل التجاري)

(،167447 رقم) تحت  بالدارالبيضاء)

إنهاء)تصفية الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

(،2823 يناير) (5 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)53183).

110 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

ش.ذ.م.م

111،)شارع ولي العهد طنجة

CIT)كلينيك أنترناسيونال طنجة ش.ذ.م.م

 CIT-CLINIQUE

 INTERNATIONALE DE

 TANGER
SARL

رأسمالها : 188.888.88 درهم

مقرها اإل تماعي : طنجة شارع 

حريري إقامة حليمة فوق الطابق 

األر�سي رقم 16 

س.ت رقم 69923

إغالق التصفية نهائيا
الجمع) محضر  قرارات  بمو 7 

بطنجة) استثنائيا  املنعقد  العام 

للشركة) (2822 سبتمرر) (2( بتاريخ)

أنترناسيونال) كلينيك  (CIT املسماة)

 188.888 طنجة ش.ذ.م.م))رأسمالها)

بطنجة) اإل تماعي  مقرها  درهم،)
فوق) حليمة  إقامة  حريري  شارع 

الطابق األر�سي رقم)16)تقرر ما يلي):
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إغالق) تقرير  على  املصادقة 
مسطرة التصفية املسبقة للشركة،)
السيد) املصفي  طرف  من  املقدمة 
ذمته) إخالء) مع  النظير،) حسن 
لوكالته كمصفي للشركة)CIT)كلينيك)
ش.ذ.م.م)) طنجة  أنترناسيونال 
تقرر إغالق التصفية نهائيا) وهكذا،)

بتاريخ))2)سبتمرر)2822.
تم اإليداع القانوني:)لدى املحكمة)
يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)29)261.
مقتطف وبيان النشر

ائتمانية تكنيك أسيسطانس

111 P

LOCATION DE LUXE SAMIR
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2823 ( يناير) (3
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
 LOCATION DE LUXE(شريك وحيد

.SAMIR
على الشكل التالي):

 LOCATION DE(:(تسمية الشركة
.LUXE SAMIR

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
غرض الشركة):
كراء)السيارات.

زنقة) (3 الرقم) (: اإل تماعي) املقر 
احفير الوفاق سيدي سليمان شراعة)

بركان.
مدة) تحديد  تم  (: الشركة) مدة 
أق�سى) كحد  سنة  (99 في) الشركة 
وكذا) السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين)

السارية املفعول.
رأس مال الشركة:)تم تحديد رأس)
مال الشركة في)188888.88)درهم تم)

تقديمها نقدا.
السيد قدوري) (: الشريك الوحيد)
سمير،)مغربي الجنسية،)مزداد بتاريخ)
لبطاقة) الحامل  (،19(( ديسمرر) (4
 FA14311( رقم) الوطنية  التعريف 
الفرح) حي  زنقة  (5 بالرقم) القطن 
سيدي سليمان بركان شريك وحيد)

في الشركة.

وتلتزم) الشركة  تسير  (: التسيير)

بإمضاء)السيد قدوري كمال،)مغربي)

فرراير) (15 بتاريخ) مزداد  الجنسية،)

التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1991

القاطن) (FA15829( رقم) الوطنية 

سليمان) سيدي  الحاج  اوالد  بحي 

باملسائل) يتعلق  ما  كل  في  بركان 

القانونية واإلدارية للشركة.

فهي) للشركة  املالية  املسائل  أما 

سمير) قدوري  السيد  تسيير  تحت 

بتاريخ) مزداد  الجنسية،)  مغربي 

لبطاقة) الحامل  (،19(( ديسمرر) (4

 FA14311( رقم) الوطنية  التعريف 

الفرح) حي  زنقة  (5 بالرقم) القاطن 

سيدي سليمان بركان).

القانوني) اإليداع  ( تم) اإليداع:)

اإلبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 

برركان بتاريخ)9)يناير)2823)تحت رقم)

.2023/09
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AVERROUES CARS
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

2823)تم تأسيس شركة) ( 21)نوفمرر)

ذات املسؤولية ملحدودة ذات شريك)

.AVERROUES CARS(وحيد

على الشكل التالي):

 AVERROUES (: الشركة) تسمية 

.CARS

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

غرض لشركة):

كراء)السيارات.

 98 رقم) شقة  (: اإل تماعي) املقر 

بالطابق األول زنقة يعقوب املنصور)

حي الحسني بركان.

مدة) تحديد  تم  (: الشركة) مدة 

أق�سى) كحد  سنة  (99 في) الشركة 

وكذا) السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين)

السارية املفعول.

رأس مال الشركة:)تم تحديد رأس)

مال الشركة في)188888.88)درهم تم)

تقديمها نقدا.

السيد الغازي) (: الشريك الوحيد)

مزداد) الجنسية،) مغربي   مال،)

الحامل) (،1978 ديسمرر) (21 بتاريخ)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

زنقة) (( بالرقم) القاطن  (AB45697

شريك) بركان  املسيرة  حي  بريكشة 

وحيد في الشركة.

وتلتزم) الشركة  تسير  (: التسيير)

مغربي) السيد الغازي أيوب،) بإمضاء)

ديسمرر) (16 مزداد بتاريخ) الجنسية،)

التعريف) لبطاقة  الحامل  (،19(3

القاطن) (AB259747 رقم) الوطنية 

سال،) (3( رقم) الشاوية  زنقة  بطانة 

كل ما يتعلق باملسائل القانونية) ( في)

واإلدارية للشركة مسير وغير شريك.

فهي) للشركة  املالية  املسائل  أما 

الغازي  مال) السيد  تسيير  تحت 

 21 بتاريخ) مزداد  الجنسية،) مغربي 

لبطاقة) الحامل  (،1978 ديسمرر)

 AB45697 رقم) الوطنية  التعريف 

بريكشة حي) زنقة  (( بالرقم) القاطن 

املسيرة بركان).

اإليداع) ( تم) القانوني:) اإليداع 

املحكمة) ضبط  بكتابة  القانوني 

ديسمرر) (2( اإلبتدائية برركان بتاريخ)

2822)تحت رقم)2022/698.
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BOUDLAL SUPER IMMO
 15 بتاريخ) رسمي  عقد  بمقت�سى 

ديسمرر2822)بديوان األستاد املوثق)

نبيل املختاري،)قرر الشريك الوحيد)

 BOUDLAL SUPER تأسيس شركة)

IMMO)على الشكل التالي:

 BOUDLAL (: الشركة) تسمية 

.SUPER IMMO

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

غرض الشركة):
بيع العقار.

األشغال املختلفة.
بيع وشراء)األرا�سي.

شارع) (( الرقم) (: اإل تماعي) املقر 
موالي عبد هللا حي األمل السعيدية)

بركان.
مدة) تحديد  تم  (: الشركة) مدة 
أق�سى) كحد  سنة  (99 في) الشركة 
وكذا) السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت التمديد والكل وفقا للقوانين)

السارية املفعول.
رأس مال الشركة:)تم تحديد رأس)
مال الشركة في)1388.888.88)درهم.
بودالل) رشيد  السيد 

1388.88888)درهم.
املجموع):)1388.888.88)درهم.

السيد) (: الشريك واملسير الوحيد)
الجنسية،) مغربي  بودالل،) رشيد 
(،1969 مارس) فاتح  بتاريخ  مزداد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
بفرنسا) القاطن  (F(256(1 رقم)

شريك ومسير وحيد في الشركة.
وتلتزم) الشركة  تسير  (: التسيير)
بإمضاء)السيد رشيد بودالل،)مغربي)
مزداد بتاريخ فاتح مارس) الجنسية،)
التعريف) لبطاقة  الحامل  (،1969
القاطن) (F(256(1 رقم) الوطنية 
باملسائل) يتعلق  ما  كل  ( في) بفرنسا،)
للشركة) واملالية  واإلدارية  القانونية 

مسير وشريك وحيد.
القانوني) اإليداع  ( تم) اإليداع:)
اإلبتدائية) املحكمة  ضبط  بكتابة 
برركان بتاريخ)9)يناير)2823)تحت رقم)

.2023/08
114 P

 ABDELHADI HAUTE
COUTURE

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
الشريك) قرر  ديسمرر2822،) (5
 ABDELHADI لشركة) الوحيد 
ذات) شركة  (HAUTE COUTURE
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
188888.88)درهم.) وحيد رأس مالها)

الحل املسبق للشركة.
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ويعترر السيد بواط عبد الهادي) (
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رئي�سي) كمصفي  (FA65498 رقم)
بتصفية  ميع) اهتم  اد  للشركة 

أصول الشركة.
اإليداع) ( تم) القانوني:) اإليداع 
املحكمة) ضبط  بكتابة  القانوني 
يناير) (9 بتاريخ) لرركان  اإلبتدائية 

2823)تحت رقم)2023/10.
إمضاء

115 P

 SOCIETE NZAHA POUR LES
PRODUITS ALIMENTAIRES

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر) ديسمرر2822،) (12 بتاريخ)
 SOCIETE لشركة) الوحيد  الشريك 
 NZAHA POUR LES PRODUITS
ذات) شركة  (ALIMENTAIRES
شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
درهم،) (188888.88 مالها:) رأس 

الحل املسبق للشركة.
الحامل) ليو  ويعترر السيد محمد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
كمصفي رئي�سي للشركة) (BJ171376
أصول) بتصفية  ميع  اهتم  اد 

الشركة.
اإليداع) ( تم) القانوني:) اإليداع 
املحكمة) ضبط  بكتابة  القانوني 
يناير) (16 بتاريخ) لرركان  اإلبتدائية 

2823)تحت رقم)2023/28.
إمضاء

116 P

BGM LOCATION
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
للشريك الوحيد

السجل التجاري : 589987
التعريف الضريبي : )5834326
رأسمالها: 188.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : 75 شارع انفا زنقة 
كلوس دوبروفونس الطابق رقم 9 

الشقة ب )18 الدارالبيضاء

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
 BGM لشركة) (،2822 سبتمرر) (6

LOCATION)ش.م.م تقرر ما يلي:
)حل مسبق للشركة.

كامل) مع  للشركة  مصفي  تعيين 
الصالحيات لتحقيق أهدافه.

تعيين املقر اإل تماعي للتصفية.
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
 BGM لشركة) (،2822 سبتمرر) (21

LOCATION)ش.م.م تقرر ما يلي:
إقفال تصفية الشركة.

تسييره) عن  للمصفي  إبراء) منح 
للتصفية.

التشطي7 على الشركة في السجل)
التجاري بالدارالبيضاء.

اإليداع) ( سيتم) القانوني:) اإليداع 
باملحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

117 P

SEVEN SEASON
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
للشريك الوحيد

السجل التجاري : 451381
التعريف الضريبي : 7)394522
رأسمالها: 188.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : 61 شارع لالياقوت 
زواية مصطفى املعاني رقم 62 مركز 

الرياض الدارالبيضاء
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

 SEVEN لشركة) (،2822 سبتمرر) (15
SEASON)ش.م.م تقرر ما يلي:

)حل مسبق للشركة.
كامل) مع  للشركة  مصفي  تعيين 

الصالحيات لتحقيق أهدافه.
تعيين املقر اإل تماعي للتصفية.

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
 SEVEN لشركة) (،2822 سبتمرر) (21

SEASON)ش.م.م تقرر ما يلي:
إقفال تصفية الشركة.

تسييره) عن  للمصفي  إبراء) منح 
للتصفية.

التشطي7 على الشركة في السجل)
التجاري بالدارالبيضاء.

اإليداع) ( سيتم) القانوني:) اإليداع 
باملحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

118 P

MED MEUBLE
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)
يوم)9)ديسمرر)2822،)قد تم تأسيس)
والتي) املسؤولية  محدودة  شركة 

تحمل الخصائص التالية):
.MED MEUBLE(:(التسمية

الشكل القانوني): شركة محدودة 
املسؤولية.

 3 رقم  مكت7   : اإل تماعي  املقر 
الكائن في 25 شارع عثمان ابن عفان 

الحي الصناعي حي الرحمة سال.
الهدف اإل تماعي :

تصنيع األثاث املعدني، الخشبي، 
والفوالذ  املختلط،  البالستيكي، 
للمستشفيات  للصدأ  املقاوم 
العمليات  أو  ميع  املكات7   أو 
أو األنشطة ذات الصلة بشكل مباشر 
أو غير مباشر باألشياء املذكورة أعاله.

الشركات  مال  رأس  في  املشاركة 
الزراعية،  الصناعية،  التجارية، 
شراء  خالل  من  واملدنية  الخدمات 
األسهم أو الحصص وعن طريق خلق 

شركات  ددة.
التجارة، الشراء، البيع، اإلستيراد 
ألي  والتمثيل  التسويق   ، التصدير 
غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبط  منتج 
مباشر باألشياء املذكورة أعاله، أو من 
املحتمل أن يعزز تحقيقها وتطويرها.

العمليات  ،  ميع  عامة  وبصفة 
السياحية،  الصناعية،  التجارية، 
املنقولة  الزراعية  الحرفية،  املالية، 
املتعلقة  والخدمات  العقارية 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 
توسيع  بإمكانها  والتي  اإل تماعي 

وتطوير الشركة.
رأس مال الشركة : حدد رأسمال 
 488888.88 قدره  بمبلغ  الشركة 
من  سهم   4888 إلى  مقسمة  درهم 
فئة 188 درهم للسهم الواحد تكتت7 
كلها وتحرر بنسبة 4/1 من مبلغ رأس 

املال وتوزع األسهم كالتالي :

السيد يوسف بسة 3888 سهم.
 BESSA FINANCIAL شركة 

GROUP BFG 688 سهم.
 488 الدباغ  خديجة   : السيدة 

سهم.
اإلدارة : تسير الشركة من طرف 

السيد يوسف بسة.
سجلت   : التجاري  السجل 
الشركة بالسجل التجاري بسال تحت 

رقم 37363.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
يوم بسال  اإلبتدائية   باملحكمة 

 19 يناير 2823 تحت رقم 48482.
لإلشارة والنشر

املسير

119 P

STE AZROU EXCHANGE
شركة أزرو اكسشنج

 شركة ذات مسؤوليات محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 2.888.888.88 درهم
املقر اإل تماعي : أزرو مراب بالطابق 

السفلي رقم 9)5 أحداف االرز 5
رقم السجل التجاري 1187

استقالة مسير الشركة
تعيين مسيرة  ديدة للشركة

تعيين النظام األسا�سي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2823 يناير) (12 الغير العادي بتاريخ)
ذات) شركة  اكسشنج  أزرو  لشركة 
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بأزرو تقررما يلي):
استقالة السيد محسن العبا�سي)
الحامل ل.ب.ت.و رقم)D727314)من)

منصبه كمسير للشركة.
اشخلف) شيماء) السيدة  تعيين 
 RB 13248 رقم) ل.ب.ت.و  الحاملة 
غير) وملدة  للشركة  وحيدة  مسيرة 

محدودة.
األسا�سي) النظام  بنود  تغيير 
بهذه) عالقة  لها  التي  للشركة 
 96-5 رقم) لقانون  )طبقا  التغييرات)

لظهير)13)فرراير)1997).
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باملحكمة  القانوني:  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بأزرو بتاريخ ..... يناير 2823 

تحت رقم 22 ورقم السجل التجاري 

.1187
للخالصة والنشر
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 STE. COSTA DEL SOL

EXCHANGE

شركة كوسطا ديل صول اكسشنج

شركة ذات مسؤوليات محدودة

رأسمالها : 2.888.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : شارع محمد ابن 

عبد هللا، إقامة بابل، الطابق 

السفلي، محل رقم 1

رقم السجل التجاري 4517

تفويت الحصص اإل تماعية عن 

طريق الهبة

تغيير النظام األسا�سي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمرر) (27 بتاريخ) العادي  الغير 

صول  ديل  كوسطا  لشركة  (2822

اكسشنج بالعرائش تقرر ما يلي):

إ تماعية) حصة  (4888 تفويت)

عن طريق الهبة للسيد زهير برقون،)

 LA93445 رقم) ل.ب.ت.و  الحامل 

برقون) سكينة  السيدة  لصالح 

 .LA136179(الحاملة))ل.ب.ت.و رقم

األسا�سي) النظام  بنود  تغيير 

بهذه) عالقة  لها  التي  للشركة 

 96-5 رقم) لقانون  )طبقا  التغييرات)

لظهير)13)فرراير)1997).

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بالعرائش بتاريخ 13 يناير 

السجل  41 ورقم  رقم  2823 تحت 

التجاري 4517.
للخالصة والنشر
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 SOCIETE AARIBI DE

TRAVAUX DIVERS

شركة أعربي لألشغال املختلفة

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 2.588.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : مكناس عمارة رقم 

5 شقة رقم 2 تجزئة السالم شارع 

الزيتون مر ان 1 

ص.ب : 12817

السجل التجاري رقم 36495

الرفع من قيمة الرأس مال 

من 2.588.888.88 درهم إلى 

4.888.888.88 درهم

تغيير النظام األسا�سي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمرر) (22 بتاريخ) العادي  الغير 

لألشغال  أعربي  لشركة  (2822

املسؤولية  ذات  شركة  املختلفة 

رأسمالها  وحيد  بشريك  املحدودة 

2.588.888.88 درهم تقرر ما يلي):

مال) الرأس  قيمة  من  الرفع 

إلى) درهم  (2.588.888.88 من)

بزيادة) وذلك  درهم  (4.888.888.88

1.588.888.88)درهم وخلق حصص)

كاملة) وتحريرها  اكتتابها  تم   ديدة 

نقدا.

األسا�سي) النظام  بنود  تغيير 

بهذه) عالقة  لها  التي  للشركة 

 96-5 رقم) لقانون  )طبقا  التغييرات)

لظهير)13)فرراير)1997).

باملحكمة  القانوني:  اإليداع  تم 

يناير   18 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2823 تحت رقم 131 ورقم السجل 

التجاري 36495.
للخالصة والنشر
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STE LINKASSIST
شركة لينكاسيست

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

رأسمالها : 188.888.88 درهم
املقر اإل تماعي : مكناس شقة أ 

13/14 الطابق السابع، إقامة أميرة 
1 شارع أبو الحسن املريني املدينة 

الجديدة
السجل التجاري رقم 43591
تحويل املقر اإل تماعي للشركة
تغيير النظام األسا�سي للشركة

بمقت�سى محضر الجمع العام غير)
العادي بتاريخ)6)أكتوبر)2822)لشركة)
املسؤولية  ذات  لينكاسيست شركة 

املحدودة بشريك وحيد تقرر ما يلي):
للشركة) اإل تماعي  املقر  تحويل 
الطابق) (14/13 أ) مكناس شقة  من 
أبو) شارع  (1 أميرة) إقامة  السابع،)
إلى) الجديدة  املدينة  املريني  الحسن 
الطابق) (18 مكناس املنزه شقة رقم)
طريق الحاج) (6 الثاني بلوك س كلم)

قدور.
األسا�سي) النظام  بنود  تغيير 
بهذه) عالقة  لها  التي  للشركة 
 96-5 رقم) لقانون  )طبقا  التغييرات)

لظهير)13)فرراير)1997).
باملحكمة  القانوني:  اإليداع  تم 
يناير   13 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
2823 تحت رقم 173 ورقم السجل 

التجاري 43591.
للخالصة والنشر
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SOCIETE KB2 TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها اإل تماعي : 188.888.88 
درهم 

املقر اإل تماعي : رقم 14 مكرر زنقة 
23 حي أطلس 1 مكناس

السجل التجاري رقم 3)477
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) الشركة  بمقر   اإلستثنائي 
 2 ك.ب) لشركة  (2821 أبريل) (19

ترانس ش.م.م فقد تقرر ما يلي):

 2 ك.ب) ( توقيف مسبق للشركة)

ترانس ش.م.م.

تسمية املكلف بفسخ الشركة في)

حي) (23 مكرر زنقة) (14 مكناس رقم)

أطلس)1.

بكتابة  القانوني:  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بمكناس بتاريخ 19 ماي 2821 تحت 

رقم 175 .
للخالصة والنشر
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 STE. AKRACH SPORT ET

LOISIR
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

سبتمرر)2828)تم تأسيس شركة ذات)

مسؤولية محدودة على النحو التالي):

 AKRACH SPORT ET (: التسمية)

.LOISIR

الهدف اإل تماعي):

)رياضة وكراء)املالع7 الرياضية.

املقر اإل تماعي):))3)شارع يوسف)

بن تاشفين شقة)7)الرباط.

املدة):)99)سنة.

(: اإل تماعي) املال  رأس 

على) مقسمة  درهم  (188.888.88

حصة إ تماعية مقدار كل) (18888

حصة)188)درهم.

حصة) (758 السيد أحمد كريش)

إ تماعية.

 258 السعدية) بلقا�سي  السيدة 

حصة إ تماعية.

املسير):)يعترر السيد لكريش أحمد)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

من) تبتدئ  (: اإل تماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي)31)ديسمرر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (22 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

بالسجل) التقييد  رقم  تحت  (2828

التجاري رقم)9)1423.
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STE AFOUD CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأ س مال الشركة : 188.888.88 
درهم

املقر : شقة رقم 1 الطابق األول 
عمارة رقم 37 شارع موريطانيا 

حي اليوسفية تيزنيت
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
25)ديسمرر)2822)تيزنيت قرر شركاء)
املسبقة) التصفية  الشركة  هذه 
محمد) السيد  تعيين  وتم  للشركة 
صديق كمصفي للشركة،)وتم تحديد)
مقر التصفية ب شقة رقم)1)الطابق)
األول عمارة رقم37)شارع موريطانيا)

حي اليوسفية تيزنيت.
تم إيداع امللف)) اإليداع القانوني:)
لدى) الضبط  بمكت7  القانوني 
بتاريخ بتزنيت  اإلبتدائية   املحكمة 
 19)يناير)2823)تحت عدد)2023/29.
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STE. MON AVENIR
 SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القانون) وضع  تم  (،2823 يناير) (4
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة.
 MON AVENIR (: التسمية)

ش.م.م.ش.و.
الهدف):

اإلستشارات اإلدارية.
املقر اإل تماعي):)عمارة))3)رقم)4 

شارع عبد املومن حسان الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
حدد) (: اإل تماعي) الرأسمال 
رأسمال في)188.888.88)درهم مقسم)
حصة إ تماعية من فئة) (1888 إلى)
188)درهم للواحدة مجزأ كالتالي من)
طرف السيد عبد العزيز بن محمد بن)
تركي الحمود)1888)حصة إ تماعية)

من فئة)188)درهم.
السيد) طرف  من  الشركة  تسيير 
عبد العزيز بن محمد بن تركي الحمود)
(،V277777(الحامل لجواز السفر رقم
الياسمين) حي  (4711 ب) الساكن 

الرياض اململكة العربية السعودية.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
عدد) تحت  (2823 يناير)  19 بتاريخ)

التجاري رقم)132396.
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STE. BENSAID CAR
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع القانون) (،2822 أكتوبر) (4  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة):
 BENSAID CAR (: التسمية)

ش.م.م.ش.و
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.
املقر اإل تماعي):)زنقة سبتة املركز)

التجاري الزاوية حسان الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)
188.888.88)درهم مقسم إلى)1888 
188)درهم) حصة إ تماعية من فئة)

للواحدة مجزأ كالتالي):
 1888 بنسعيد) مصطفى  السيد 
حصة إ تماعية من فئة)188)درهم.

السيد) طرف  من  الشركة  تسيير 
لبطاقة) الحامل  بنسعيد  مصطفى 
(،A733842 رقم) الوطنية  التعريف 
يوسفية) (51 رقم) (6 بلوك) الساكن 

الشرقية الرباط.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
بتمارة) باملحكمة اإلبتدائية  القانوني 
تحت السجل التجاري رقم)132421.
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CAFE GUSTO FINO
SARL AU

رأسمالها : 188.888.88درهم
املقر اإل تماعي : شارع عبد الكريم 
الخطابي تجزئة الغزالي 2 عمارة رقم 

2 الطابق األر�سي تمارة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)2)يناير)
2822))تم تأسيس شركة تحمل اسم)
 CAFE GUSTO FINO SARL AU
املميزات) على  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

التالية):

املقر اإل تماعي):)شارع عبد الكريم)

2)عمارة رقم) الخطابي تجزئة الغزالي)

2)الطابق األر�سي تمارة.

الهدف اإل تماعي:

مقهى.

مطعم للوا بات الخفيفة.

مدة اإلستمرار):)99)سنة.
درهم) (188.888.88 (: املال) رأس 

مقسم إلى)1888)حصة من فئة)188 

درهم موزع كما يلي):

 1888 )السيد عبد العزيز بونخال)

حصة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  بونخال  العزيز 
زمنية غير محدودة.

من) تبتدئ  (: اإل تماعية) السنة 

ديسمرر) (31 في) وتنتهي  يناير  فاتح 

لتكوين) (% (5 اقتطاع) بعد  (: األرباح)

على) الباقي  يوزع  القانوني  اإلحتياط 

الشركاء)حس7 حصصهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بتمارة  اإلبتدائية 

التجاري رقم)159)13
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 ONE SIXTY ONE

CONTRACTOR
SARL

رأسمالها : 588.888.88درهم

 املقر اإل تماعي : عمارة 38 

 الشقة ) زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسان الرباط

إعالن عن تصفية  ا لشركة
بتمارة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

2822)قرر شركاء) 31)ديسمرر) بتاريخ)
شركة وان سيكستي وان كونتراكتور)

ش.ذ.م.م ما يلي):

وان) سيكستي  وان  لشركة  حل 

السيد) وتعيين  كونتراكتور ش.ذ.م.م 

سعيد) والسيد  حدو  معا�سي  أمين 

وعنوان) للشركة  كمصفين  بنعمرو 

التصفية هو عمارة)38 الشقة ) زنقة 

موالي احمد لوكيلي حسان الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)132459 

بتاريخ)24)يناير)2823 .
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 STE BOUTRHATE DE

TRAVAUX
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 2 PCE(ABOU

BAKER(ESADIK(APT 6 AGDAL

RC : 118643

RABAT

اإلستثنائي) الجمعوي  القرار 

بتاريخ بتمارة  املؤرخ   للمساهمين 

)2)نوفمرر)2822))لشركة بوطغات دو)

طرافوا ش.م.م.)قرر ما يلي):

تصفية نهائية للشركة.

عبد) بوطغاط  السيد  تعيين 

الرحيم مسؤوال عن التصفية.

باملحكمة) القانوني:) اإليداع  تم 

  354 رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ)16)يناير)2823 .
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 HL TOURS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 188888.88 درهم

املقر اإل تماعي : الطابق السفلي حي 

األندلس رقم 43 زنقة زهراء تمارة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)6)يناير)

األسا�سي) القانون  وضع  تم  (،2823

املحدودة)) املسؤولية  ذات  لشركة 

والتي تتميز بما يلي):

:)شركة اش ل توغ ذات) التسمية)

املسؤولية املحدودة.

الهدف):)النقل الشخ�سي لحساب)

الغير).
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النقل السياحي الرري.

املدة):)حددت في)99)سنة انطالقا)

السجل) في  التسجيل  تاريخ  من 

التجاري.

الطابق السفلي) (: املقر اإل تماعي)

حي األندلس رقم)43)زنقة زهراء)تمارة.

مبلغ)) في  حدد  (: الرأسمال)

 188 درهم مقسم إلى) (188.888.88

حصة إ تماعية بثمن)188)دراهم في)

حوزة):

 588 االشعري) السيد  الل 

حصة.

السيد عمر االشعري)588)حصة.

من) تبتدئ  (: اإل تماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمرر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  االشعري  السيد  الل 

محدودة.

الربح) من  (% (5 يقطع) (: الربح)

الصافي في كل سنة من أ ل تكوين)

اإلحتياط القانوني.

باملحكمة) القانوني:) اإليداع  تم 

يناير) (24 في) بتمارة  اإلبتدائية 

تحت رقم) ( بالسجل التجاري) (2823

.13(177
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FIDUHAS

إقامة اخالص كوسيناب رقم)2)الطابق األول)

رقم)1)سيدي سليمان

EL ARBAOUI CASH
SARL AU

تاسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي حرر بسيدي)

(،2822 ديسمرر) (21 في) سليمان 

وضعت) قد  منه،) أصل  واملودع 

القوانين األساسية لشركة محدودة)

الوحيد) الشريك  ذات  املسؤولية 

خصائصها كالتالي):

EL ARBAOUI CASH(:(التسمية

.SARL AU

أهداف الشركة):

)تحويل األموال.

املقر اإل تماعي):)شارع الزرقطوني)

حي املهند رقم)18)أوالد الغازي سيدي)

سليمان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها))بالسجل التجاري).

درهم) (188888.88 (: الرأسمال)

مقسمة إلى)1888)حصةمن فئة)188 

دراهم مقسمة كالتالي):
العرباوي) ياسر  السيد 

188888.88)درهم.

من) الشركة  تسير  (: التسيير)

طرف السيد ياسر العرباوي ملدة غير)

محددة.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بسيدي)
رقم) (2823 يناير) (1( سليمان بتاريخ)

.7/2023
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STE MIFA AQUA MARINE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

في)) املؤرخ  عرفي،) عقد  بمو 7 

(، البيضاء) بالدار  (2823 يناير) (82

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

تكمن) وحيد،) بشريك  محدودة 

مميازتها في مايلي):

 MIFA AQUA (: التسمية)

مسؤولية) ذات  شركة  (، (MARINE

محدودة بشريك وحيد

379،)شارع إبن) (: املقر اال تماعي)

تاشفين،))الدارالبيضاء.

الهدف اال تماعي):

)اإلستشارة واالستثمار والوساطة)

وإقامة شراكات في املجاالت املتعلقة)

بالغرض املؤس�سي للشركة.

)اإلهتمام بمجال املزارع السمكية)

و األحياء)املائية.

املعامالت) ،) ميع  أعم) وبشكل 

واملالية) والصناعية  التجارية 

املتعلقة) املنقولة  وغير  واملنقولة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء)

التي يحتمل أن) أو  (، املذكورة أعاله)

وكذلك (، وتطويرها) تحقيقها  تعزز 

)أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة،)

في  ميع الشركات (،  أيا كان شكلها)

)أو املؤسسات التي لديها نفس الهدف)

اال تماعي أو تسعى لتحقيق أهداف)

مماثلة أو ذات صلة.

 MIFA(«(الشريك الوحيد):)الشركة

EQUIPEMENT)«))شركة املساهمة،)
درهم،) (4(.888.888 رأسمالها)

شارع إبن تاشفين) (،379 الكائنة ب)

بالسجل) املسجلة  (، الدارالبيضاء)

تحت الرقم)) التجاري بالدار البيضاء)

و ممثلة من طرف السيد) (،278249

الحامل) السجلما�سي،) السالم  عبد 

رقم)) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BE542162.

مسيرين) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة):)

السيد عبد السالم السجلما�سي،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
 15 ب) القاطن  و  (BE542162 رقم)
الحقل) الهناء) حي  اللكسوس  زنقة 

الطويل الدارالبيضاء.

الحامل) كرم،) يوسف  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

A752(74)و القاطن ب تجزئة املنظر)

معروف.) سيدي  (3 رقم) الجميل 

الدارالبيضاء

في) ( الشركة) مدة  حددت  (: املدة)

99)سنة،)و ذلك إبتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجاري.
 18.888 (: الشركة) رأسمال 

من) حصة  (188 إلى) مقسمة  درهم،)

الواحدة) للحصة  درهم  (188 ( فئة)

اململوكة من طرف الشريك الوحيد)

 »  MIFA EQUIPEMENT (« الشركة)

املمثلة من طرف السيد عبد السالم)

السجلما�سي.

السنة املالية):)من)81)يناير إلى)31 

د نرر).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

وذلك) ( البيضاء،) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  (2823 يناير) (25 بتاريخ)

.(55612
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STE SOMAPORT
.S.A

شركة مساهمة

السجل التجاري رقم : 81)157

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمرر) (6 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2822،)تم اتخاذ القرارات التالية):

 BAIQIAO السيد) استقالة 

متصرف) منص7  من  ( (LEONFU

الشركة.

 ZONGLYU السيدة) تعيين 

السفر) لجواز  الحاملة  (، (JESSIELU

(،PE166(219 رقم) الصيني 

كمتصرفة  ديدة للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء)  التجارية 

 23)يناير)2823،)تحت رقم)55166).
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 STE DE DISTRIBUTION

MAROCAINE
»SDAMA«

السجل التجاري رقم : 287.263 

الداالبيضاء

تغيير نظام تسيير الشركة
نونرر) (14 بتاريخ) ملحضر  وفقا 

شركة) إدارة  مجلس  قرر  (،2822

مساهمة،) شركة  وهي  (، (sdama

يقع) درهم،) (18.888.888 راسمالها)

الرباط) بطريق  اال تماعي  مقرها 

عين) في  (6.3 كلم) (،1 رقم) الرئي�سي 

واملسجلة لدى) السبع الدارالبيضاء،)

بالدارالبيضاء) التجارية  املحكمة 

تحت رقم)287.263،)ما يلي):

العالي) عبد  السيد  استقالة 

من) (،abdelali ennaciri الناصري)

منصبه كنائ7 املدير العام.

مجلس) رئيس  مهام  بين  الفصل 

اإلدارة ومهام املدير العام.

دومينيك) السيد  على  الحفاض 

(،dominique honotaux هونوتو)

رئيسا ملجلس اإلدارة.
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تعيين السيد عبد العالي الناصري)

ABDELALI ENNACIRI،)مديرا عاما.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)28)يناير)2823،)

تحت رقم)54995)
الرئيس
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STE MAROC ROULEAUX
السجل التجاري رقم : 37.897 

الداالبيضاء

فتح فرع للشركة
ديسمرر) (81 بتاريخ) ملحضر  وفقا 

شركة) إدارة  مجلس  قرر  (،2822

شركة) (، (MAROC ROULEAUX
 18.288.888 راسمالها) مساهمة،)

اال تماعي) مقرها  يقع  درهم،)
خريبكة،) زنقة  (24 بالدارالبيضاء،)

التجارية) املحكمة  لدى  واملسجلة 

(،37.897 رقم) تحت  بالدارالبيضاء)

(،32 قسمة) (،1 فتح فرع يقع في مح)

)أوالد) عين حلوف،) ماعة املجاطية)

طال7،)إقليم مديونة،)الدارالبيضاء.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)28)يناير)2823،)

تحت رقم)54994)
الرئيس

137 P

STE HAPPY SMALA
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : 49 شارع  ون 

 وريس كوتيير الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 384695

نقل أسهم الشركة
تحويل) تقرر  العامة  الجمعية 

428)سهما) أسهم راسمال املتمثل في)

بقيمة إسمية)188)درهم لصالح):

 PIERRE CHAMP السيد)

SAVOIR ...... 158)سهم.

 ERIC CAMILLE ASMAR السيد)

158 .........)سهم.

 OUMELGHIT السيدة)

GUELZIM ....... 128)سهم.

إ مالي)...)428)سهم تم بيعها.

مالحظة) بعد  العامة،) الجمعية 

بيع)128)سهما بين السيد أرنود فرناد)

الغيث  لزيم،) أم  والسيدة  بينيي 

أرنود) السيد  بسح7  عاما  يحيط 

على) املوافقة  ويقرر  بينيي  فرناند 

السيدة أم الغيث  لزيم كشريك في)

الشركة.
الجمعية) قررت  (: راسمال) زيادة 

 13.888 العامة زيادة راسمال بمبلغ)

الى) درهم  ((7.888 من) ليرفع  درهم 

سهما) (138 درهم باصدار) (188.888

 ديدا بقيمة إسمية)188)درهم لكل)

منها نقدا.

ان  ميع) العام  الجمع  يالحظ 

 138 االسهم الجديدة البالغ عددها)

سهما قد اكتتبت للسيدة أم الغيث)

أعاله) املذكور  املشترك  قام   لزيم 

بسداد مبلغ الشركة بالكامل نقدا.

(: التأسيس) لعقد  نسبي  تعديل 

ويترت7 على املالحظات املذكورة أعاله)

،)التي تم االكتتاب فيها بالكامل ببيع)

االسهم وكذلك زيادة راسمال املقرر،)

أن االسهم الجديدة مدفوعة بالكامل)

وأن) الفردي،) للمشترك  ومخصصة 

املبلغ النقدي قد تم دفعه في حساب)

في) املذكورة  الزيادة  وان  الشركة 
راسمال قد تم تنفيذها بشكل نهائي)

ومتنظم.

الجمعية) قررت  نتيجة ملا سبق،)

من) و7) (6 املادتين) تعديل  العامة 

النظام االسا�سي على النحو التالي):

املساهمة):

نقدا من قيل) الشركة  في  ساهم 

الشركاء):

 PIERRE ( السيد)

 33.888  ......  CHAMPSAVOIR

درهم.

 ERIC CAMILLE ASMAR السيد)

42.888 ......)درهم.

 OUMELGHIT السيدة)

GUELZIM ...... 25.888)درهم.

 188.888 (.... مجموعه) ما  أي 

درهم.

راسمال) تحديد  تم  (: راسمال)

وهو مقسم) درهم،) (188.888 بمبلغ)

 188 1888)سهم متساوي بقيمة) الى)

بالكامل) مدفوعة  منها،) لكل  درهم 

ومكتت7 بها بالكامل من قبل الشركاء)

نسبة) في  منهم  لكل  ومخصصة 

مساهمات كل منهم،)وهي)):

 PIERRE ( السيد)

CHAMPSAVOIR ...... 338)سهم.

 ERIC CAMILLE ASMAR السيد)

428 ......)سهم.

 OUMELGHIT السيدة)

GUELZIM ...... 258)سهم

أي في))املجموع)1888)سهم تشكل)

راسمال.

تعديل) تقرر  العامة  الجمعية 

املادة)12)من النظام االسا�سي.

املادة)12):)صالحيات وا ر االدارة.

 ERIC السيد) الشركة  يسير 

غير) لفترة  (CAMILLE ASMAR

محدودة.

أسمر) كمي  اريك  السيد  يتمتع 

نبابة) للتصرف  الصالحيات  باوسع 

عن الشركة في  ميع الظروف.

تلتزم الشركة حتى بعقود املسير)

الرئي�سي) غرضها  في  التدخل   التي 

ما لم يثبت أن أطرافا ثالثة على علم)

فانهم) املسيرين،) تعدد  حالة  في  بها 

يمتلكون بشكل منفصل الصالحيات)

املنصوص عليها في هذا القرار ال يكون)

على) املدير  يشكله  الذي  لالعتراض 

تصرفات مدير أخر أثر بالنسبة للغير)

ما لم يثبت علمهم به.

إذا خالف أحد املسيرين الشرط)

السابقة،) الفترة  في  املنصوص عليه 

مطالبته بالتعويض) فيجوز للشركاء)

عن أي ضرر لحق بهم نتيجة لذلك.

يحق لكل مدير أ ر تحدد شروطه)

بقرار  ماعي من الشركاء.

تقرر) (: البنك) توقيع  صالحيات 

الجمعية العامة منح  ميع صالحيات)

بطريقة) والبنك،) اال تماعي  التوقيع 

غير محدودة،)الى مسير الشركة ولهذه)

سيمارس السيد إيريك كمي) الغاية،)

أسمر،)مسير للشركة،)مهامه في اطار)

وفي) والتنظيمية  القانونية  االحكام 

في) عليها  املنصوص  الشروط  ظل 

النظام االسا�سي والقرارات.

ملتزمة) الشركة  ستكون  وبالتالي 

بشكل صحيح اتجاه االطراف الثالثة)

بتوقيع املسير وهذا دون أي قيود.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

(،2823 يناير) (24 في) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)55588).
لالستخراج والذكر

التسيير
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STE NZ NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسمالها : 188.888 درهم

تصفية الشركة
تبعا ملقتضيات الجمع العام غير)

ديسمرر) (38 بتاريخ) املؤرخ  العادي 

2822،)قرر شركاء)الشركة ما يلي):

 NZ شركة) وتصفية  حل 

.NEGOCE

املير) السعيدة  السيدة  تعيين 

كمشرفة على التصفية.

للشركة) اال تماعي  املقر  تعيين 

شعفة) باب  (114 رقم) بسال  الكائن 

مكان للتصفية.

بمكت7) القانوني  االيداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2823 يناير) (16 بتاريخ)

.4836(
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STE NORD EXPERTISE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بناءا على عقد عرفي أعلن القانون)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
 STE NORD EXPERTISE(:(االسم
مسؤولية) ذات  شركة  (،SARL AU

محدودة بشريك وحيد.
القانونية) االستشارة  (: املوضوع)

والضريبية.
االستشارة املالية وفي التسيير.

التكوين.
 9 فاس) شارع  (: اال تماعي) املقر 
 2 الطابق) زنقة اركواي إقامة شيماء)

رقم)6)طنجة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس املهائي.
الراسمال):)188.888)درهم مكون)
من)1888)حصة قيمة كل واحدة منها)

188)درهم.
السيد محمد أمين الوزاني)1888 

حصة.
تسيير الشركة وإدارتها) (: التسيير)
أمين) محمد  السيد  تصرف  تحت 
األسا�سي)) للقانون  طبقا  الوزاني 
وذلك) الكاملة  السلطة  مع  للشركة 

ملدة غير محدودة.
السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

الى)31))ديسمرر.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
نونرر) (22 بتاريخ) بطنجة  التجارية 
التجاري) السجل  تحت  (،2822

.132421
140

STE HIBAD CONSEIL

 STE ELHAZAROC
  SARL

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
مقرها اال تماعي :  عمارة 38 شقة 
رقم ) شارع موالي أحمد لوكيلي 

حسان  18828 الرباط املغرب
السجل التجاري رقم)):)165571

تأسيس شركة 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة)،)باملميزات التالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

عند)) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

 ELHAZAROC  SARL

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

البناء,)االشغال املختلفة,)االستيراد و)

التصدير.

شقة) (38 عمارة) اال تماعي:) املقر 
لوكيلي) أحمد  موالي  شارع  (( رقم)

حسان)18828)الرباط املغرب

من) تأسست  التي  مدة  ( (: املدة)

أ لها الشركة)99)سنة.

(: ( الشركة) الراسمال  مبلغ 

188.888درهم،)مقسم كالتالي):

588)حصة) السيد))الهامي محمد)

بقيمة)188)درهم للحصة.

حصة) (588 لزرك محمد) السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الهامي محمد عنوانه رقم)
 7 الشقة) مارسيل  الرايس  زنقة  (5

القبيبات الرباط)18858)املغرب.

السيد لزرك محمد عنوانه رقم)
رقم) (2 قطاع) اسماعيل  موالي  حي 

1442)سال)11834)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):

السيد الهامي محمد عنوانه رقم)
 7 الشقة) مارسيل  الرايس  زنقة  (5

القبيبات الرباط)18858)املغرب.

السيد لزرك محمد عنوانه رقم)
رقم) (2 قطاع) اسماعيل  موالي  حي 

1442)سال)11834)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) الرباط  التجارية 

2823،))تحت رقم)7)1325.
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 STE BLUZZELLE CENTER
SARL AU

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

بتاريخ)5)يناير)2823،)تقرر ما يلي):

الصمد عبد  مو�سى  السيد   باع 

 188 بثمن) ا تماعية  حصة  (33  

درهم للحصة الى السيد اويزة مراد.

للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

املحدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

ذات الشريك الوحيد.

النظام) من  التالية  املواد  تعديل 

االسا�سي للشركة.

املادة)6):)املساهمات.
املادة))7):)راسمال.

املادة)16:)التوقيع.

باملحكمة) (132615 رقم) إيداع 

يناير) (25 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

رقم) التجاري  السجل  (،2823

.149233
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 STE ECOLE PRIVEE EL

 KAWTAR SKHIRAT
SARL

تعديل شركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

بتاريخ)3)يناير)2823،)تقرر ما يلي):

استقالة املسيرة السيدة الشبوكي)

ليلى.

الشبوكي) السيدة  هان  تعيين 

املسيرة الجديدة للشركة.
من) الشركة  راسمال  زيادة 

 1.888.888 الى) درهم  (188.888

درهم.

للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

النظام) من  التالية  املواد  تعديل 

االسا�سي للشركة):

املادة)6):)املساهمات.
املادة))7):)راسمال.

املادة)14:)تعيين املدير وصالحيته.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بتمارة  اإلبتدائية 
السجل) (،9734 رقم) تحت  (،2823

التجاري رقم)136837.
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STE EXPERTUM AUDIT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

 STE (: الشركة) تسمية 
.EXPERTUM AUDIT SARL AU

 188.888 (: الشركة) راسمال 
درهم.

السجل التجاري رقم):)165683.
(،12 و ي سيتي) (: املقر اال تماعي)
الرياض) حي  (،M بلوك) (،9 سكتور)

الرباط.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
مزاولة مهنة) (: النشاط اال تماعي)

خبير محاسباتي.
مدة الشركة):)99)سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد انس الزويتن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) الرباط  التجارية 

2823،))تحت رقم)615.
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STE SURVING COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 188.888 درهم
مقرها اال تماعي : شارع الحوز رقم 
36 مجموعة النر س التقدم الرباط

تحويل املقر اال تماعي 
العام االستثنائي) الجمع  بمو 7 
بتاريخ)18)نونرر)2822،)للشركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسوؤلية 
(،SURVING  COMPANY املسماة)
مقرها) درهم،) (188.888 راسمالها)
 36 رقم) الحوز  شارع  اال تماعي 
الرباط) التقدم  النر س  مجموعة 

تقرر ما يلي):
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تحويل املقر اال تماعي للشركة الى)

العنوان اآلتي):
1)مجموعة) 9)2)حي النهضة) رقم)

العهد،)الطابق)1)الرباط.

تحيين القانون األسا�سي للشركة)

حس7 التغييرات السالفة.

وقد تم اإليداع))القانوني باملحكمة)

ديسمرر) (2( التجارية بالرباط بتاريخ)

2822،)تحت رقم)21)131.

145 P

 CABINET CONSEIL

D ‹EXPERTS

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

راسمالها):)588.888)درهم

مقر):)1)شارع الشهيد ضياء)الرحمان قطاع)1 

بلوك ج السوي�سي الرباط

 STE AL DHANNA

INDUSTRY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : 15 شارع االبطال 

شقة رقم 4 أكدال الرباط

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

وسجلت) (،2822 ديسمرر) (29 بتاريخ)

إنشاء) تم  (،2823 يناير) (2 بتاريخ)

محدودة) للشركة  االسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد):

 STE AL (: الشركة) تسيمة 

.DHANNA UNDUSTRY SARL

إستغالل،) (: اال تماعي) الهدف 

إدارة،)تطوير وتسويق املوارد املعدنية)

أنظمة) فئات  في  ميع  املندر ة 

التعدين.

وحفر) تنقي7  نشاط  أي  إدارة 

الستخراج املنتجات التعدينية مهما)

كانت طبيعتها.

والبحث) واملساعدة  االستشارة 

العلمي في قطاع التعدين.

اإلنشائية) األعمال  تنفيذ 

املعدات) وتركي7  العقارات  وتطوير 

وتركي7) وتصنيع  الكهروميكانيكية 

الهياكل الشبكية واملعدنية.

معدات) وتصدير  واستيراد  تجارة 

أنواع) و ميع  املعادن  عن  التنقي7 

املنتجات املتعلقة بهذا النشاط.

اإلنشائية) األعمال  تنفيذ 

املعدات) وتركي7  العقارات  وتطوير 

وتركي7) وتصنيع  الكهروميكانيكية 

الهياكل الشبكية واملعدنية.

العمليات) عامة،) ميع  بصفة 

في) العقارات  أو  املالية،) أو  التجارية 

املتعلقة بشكل) املغرب أو في الخارج،)

مباشر او غير مباشر بالعمليات املشار)
إليها أعاله أو يحتمل أن تعزز أو تطور)

الشركة.

املقر اال تماعي):)15)شارع االبطال)

شقة رقم)4)أكدال الرباط.

املدة):)99)سنة.
 188.888 (: الشركة) راسمال 

درهم.

السيد عبد هللا سهيل) (: التسيير)

محمد نصي7 العفاري الحامل لجواز)

.GIGC14665(السفر رقم

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

رقم) تحت  بالرباط،) التجارية 

.132688

السجل التجاري رقم)3)1655.
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STE SHAMIL JOSEPH
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 453 زنقة 

قابس حي حكمات الخميسات

تاسيس شركة
مصحح) عرفي  عقد  بمو 7 

ديسمرر) (7 بتاريخ) ومسجل  اإلمضاء)

2822،)تم االتفاق على ما يلي):

 STE SHAMIL (: التسمية)

.JOSEPH SARL AU

األشغال) (: اال تماعي) الهدف 

املختلفة والبناء.

مقاول البساتين وصيانة الحدائق)

والشوارع.

املقاول في الحراسة والحماية ضد)

السرقة.
زنقة) (453 رقم) ( (: املقر اال تماعي)

قابس حي حكمات الخميسات.

املدة الزمنية):)99)سنة تبتدئ))يوم))
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تمديد) أو  املسبق  تفكيكها  ماعدا 

املدة.

درهم) (188.888 (: الراسمال)

مقسمة الى)1888)حصة بقيمة)188 

درهم للحصة الواحد موزعة كالتالي):

 1888 (... نماظ) محمد  السيد 

حصة.

التسيير):)الشركة مسيرة من طرف)

السيد محمد نماظ الحامل للبطاقة)

الوطنية رقم)X68855وذلك ملدة غير)

محدودة.

السنة املالية):)السنة املالية تبتدأ)

من فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمرر.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (445 رقم) تحت  بالخميسات 

16)ديسمرر)2822.

السجل التجاري رقم)29665.
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STE ZD PLM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
راسمالها : 18.888 درهم

مقرها اال تماعي : ركايع 2 زنقة 

تونس رقم )6 العوامة طنجة

فرراير) (5 طبقا لعقد عرفي بتاريخ)

 16(2( رقم) تحت  مسجل  (،2821

بتاريخ)26)فرراير)2821.

التسمية التجارية)):)شركة تحمل)

.STE ZD PLM(:(اسم

أعمال كهربائية) (: غرض الشركة)

وسباكة متنوعة.
زنقة) (2 ركايع) (: اال تماعي) املقر 

تونس رقم))6)العوامة طنجة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

درهم) (18.888 حدد في) (: رأسمال)

مقسم الى)188)حصة ا تماعية ثمن)

كل واحد هو)188)درهم.

زهير) (: للسيد) خول  (: التسيير)

الدريوش.

تم) لقد  (: القانوني) االيداع 

باملحكمة االبتدائية بطنجة ومسجل)

 113(11 برقم) التجاري  السجل  في 

بتاريخ)4)مارس)2821.
من أ ل النسخ والبيان
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STE OUDAD TOURS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : 5 زنقة درعة 

إقامة فاطمة الزهراء، شقة رقم 5، 

أكدال الرباط

 23 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

ديسمرر)2823،)ومسجل في)18)يناير)

تحمل) شركة  تاسيس  تم  (،2823

الخصائص التالية):

 STE OUDAD TOURS(:(التسمية

.SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

مقاول للنقل) (: الهدف اال تماعي)

السياحي.

مقاول السيارات العمومية.

مقاول نقل البضائع.

رأسمال):)188.888)درهم مقسمة)

188)درهم) 1888)حصة من فئة) الى)

للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمرر من كل سنة ماعدا) (31 الى)

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة الى)31)ديسمرر.

درعة) زنقة  (5 (: اال تماعي) املقر 

(،5 شقة رقم) إقامة فاطمة الزهراء،)

أكدال الرباط.



2261 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

فاطنة) ملوكي  السيدة  (: التسيير)
ملدة غير محدودة.

توزيع االرباح):)من االرباح الصافية)
تؤخذ)5)%)لتكوين االحتياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) الرباط  التجارية 
2823،))تحت رقم)))1325،)السجل)

التجاري رقم)165573.
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STE VILLA DARCOM
SARL AU

راسمالها اال تماعي : 188.888 
درهم

مقرها اال تماعي : ملشيخا 
تامصلوحت إقليم الحوز مراكش

بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ)18 
نونرر)2822،)بمراكش تمت املصادقة)
على القانون االسا�سي للشركة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):
فيال) شركة  (: اال تماعي) اللق7 

.VILLA DARCOM(داركوم
الصفة القانونية):)ش.م.م.ش.و.

ملشيخا) (: اال تماعي) املقر 
تامصلوحت إقليم الحوز مراكش.

دار) (، رياض) (: الهدف اال تماعي)
الضيافة.

 188.888 (: اال تماعي) الراسمال 
حصة) (1888 الى) موزعة  درهم 
درهم) (188 فئة) من  اال تماعية 
الوحيد) للشريك  مسندة  للواحدة 
الحامل) النجار  ايت  محمد  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
E548788... 1888)حصة ا تماعية.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
غير) ملدة  اليوي  الدين  نور  السيد 

محدودة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط للمحكمة التجارية بمراكش)
وذلك بتاريخ)38)ديسمرر)2822،)وتم)
تقييدها بالسجل التجاري تحت رقم)

.132841
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STE INTER CREA
RC(N° : 129931

حل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة في)

15)ديسمرر)2822،)قرر الجمع العام)

(،INTER CREA لشركة) االستثنائي 

الوحيد،) الشريك  ذات  ش.م.م.)
مقرها) درهم،) (18.888 راسمالها)

الرئي�سي في تمارة زاوية الحسن الثاني)

ومحمد السادس عمارة النخيل شقة)
رقم)B5،)ما يلي):

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

تمارة) في  التصفية  مقر  تحديد 
زاوية الحسن الثاني ومحمد السادس)

.B5(عمارة النخيل شقة رقم

عتيقة) املهديوي  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة بدون مقابل.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2823 يناير) (1( بتاريخ)

.9735
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STE EL IMACHE CAR
RC(N °: 121869

حل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة في)

13)ديسمرر)2822،)قرر الجمع العام)

 STE EL IMACHE(االستثنائي لشركة

CAR،)ش.م.م.)ذات الشريك الوحيد،)
مقرها) درهم،) (18.888 راسمالها)

رقم) تجزئة  الصخيرات  في  الرئي�سي 

388)عين الحياة ما يلي):

الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

تحديد مقر التصفية بالصخيرات)

تجزئة رقم)388)عين الحياة.

الحرش)) مينة  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة بدون مقابل.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2823 يناير) (17 بتاريخ)

.1322(7
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 STE BTP CHALLENGE
ex LOCATIVE PROGRES

SARL AU

CAPITAL :   10 000 Dhs

 Siège(social : Boulevard

 Bourgogne, Rue(Jaâfar(Ibnou

Habib

 Résidence(Al(Machrik(II, 1er

Etage, n° 3 - Casablanca

 R.C. Casablanca 414777

 I.F n°261(9628ICE   

n° : 00215611300081

العادي) غير  العام  الجمع  اتخذ 

القرارات) (،2823 يناير) (18 بتاريخ)

التالية:

حصص) من  حصة  (188 بيع) (

 LOCATIVE PROGRES الشركة)

شركة) تملكها  التي  (SARL-AU

لفائدة) (ANOUAR INVEST SA

السيد ياسين وحامد؛

 LOCATIVE« تغيير اسم الشركة)

 BTP« إلى) (»PROGRES

CHALLENGE«؛

اال تماعي) الهدف  في  تغيير 

والذي سيتم صياغته على) للشركة،)

النحو التالي:

بشكل) هو،) الشركة  هدف  إن 

مباشر أو غير مباشر،)سواء)في املغرب)

ولصالح) لصالحها  أو  الخارج  في  أو 

اآلخرين:

)أي نوع من أعمال البناء)واالشغال)

الترميم،) أو  التجديد  أو  العمومية 

كيفما كان نوعها) و ل اعمال البناء)

كمقاولة عامة؛

املعامالت) عام،) ميع  وبشكل 

أو) الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 
املنقولة أو غير املنقولة التي قد تكون)

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

أن) املحتمل  من  أو  الشركة  بغرض 

تعزز تطوير الشركة.«

مسير) وتنصي7  مسير  استقالة 

 ديد في شخص السيد وحامد؛

تحديث النظام األسا�سي؛

تم اإليداع بالسجل التجاري للدار)

((،2823 يناير) (23 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)55274).
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STE MAINE CAPITAL
SARL AU

راسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : عند أ.ب.ج 

كونسيلتينك بالرباط، رقم 223 

الشقة رقم 1، حي النهضة

ICE(N° : 003.203.897.000.060

تاسيس شركة
بتاريخ مؤرخ  عرفي   بعقد 

بالرباط) ومسجل  (2823 يناير) (12  

وضع) تم  (،2823 يناير) (16 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بشريك وحيد خصائصها)

كالتالي):

التسمية):)ماين كابيطالن ش.م.م.))

بشريك وحيد.

محمد) حجي  السيد  (: الشركاء)
أمين)،)ب.و.)رقم)A373.8(7،)شريك)

وحيد.

في) املشاركة  (: الشركة) أهداف 
راسمال الشركات،)هولدينك.

أ.ب.ج) عند  (: اال تماعي) املقر 
 223 رقم) بالرباط،) كونسيلتينك 

الشقة رقم)1،)حي النهضة

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة بالسجل التجاري.

درهم) (188.888 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1888 الى) مقسمة 

من) كاملة  مكتتبة  درهم،) (188

الوحيد السيد حجي) طرف الشريك 

محمدامين.

التسيير):)عين السيد السيد حجي)
(،A373.8(7(محمد أمين)،)ب.و.)رقم

مسيرا اتمثيل وتسيير الشركة ملدة غير)

كافة الصالحيات) محددة مع إعطاء)
تبعا للفصل)16)وما تبعه من القانون)

ملزمة) الشركة  وتصبح  االسا�سي 

بامضائه.



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2262

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)ديسمرر.

مخصصة) (% (5 (: االرباح)

والباقي يوزع او) لالحتياطي القانوني،)

يبقى بالشركة حس7 قرارات الجموع)

العامة للشركة.

االيداع) تم  (: التجاري) السجل 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

 24 يوم) باملحكمة التجارية بالرباط،)

يناير)2823،)تحت رقم)132.686)وتم)
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

تحت رقم)165.591.
مقتطف وبيان االشهار
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 STE SRMOAD
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  ( بمقت�سى)

بتاريخ)26)أكتوبر)2822،)تم تأسيس)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص) تحمل  وحيد  بشريك 

التالية):

.SRMOAD SARL AU(:(التسمية

الهدف):)استيراد وتصدير تا ر او)

أداء)وسيط وتا ر.

5)شارع سيام) (: العنوان التجاري)

ديور) (1 رقم) شقة  االول  الطابق 

الجامع الرباط.

الراسمال):)حدد راسمال الشركة)

 1888 درهم مقسم الى) (188.888 في)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)

عبد هللا محمد ادم كمسير للشركة)

ملدة غير محدودة.

املدة):)99)سنة من تاريخ التاسيس)

النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) السجل  في  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

5)1654)بتاريخ))1)يناير)2823.
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SARL AU
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد) (،2823 يناير) (9 بتاريخ) بالرباط،)
املسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
.STE VBER SARL AU(:(التسمية

االالت) بيع  (: اال تماعي) الهدف 
االلكترونية.

رأسمال الشركة):)188.888)درهم)
فئة) من  حصة  (1888 الى) مقسمة 

188)درهم للحصة الواحدة.
موالي) السيد  (: الوحيد) الشريك 

عبد العزيز الوافق)1888)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمرر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
96)حي كيش االوداية) :)رقم) املقر)

تمارة.
املسير):)السيد موالي عبد العزيز)

الوافق.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
137)13)باملحكمة االبتدائية بتمارة.
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STE CHAMA - FOOD
SARL AU

تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2822 نونرر) (21 بتاريخ) بالقنيطرة 
لشركة) االسا�سي  القانون  وضع  تم 
بالخصائص) (، (CHAMA - FOOD

التالية):
التسمية):

STE CHAMA - FOOD 
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
زنقة حمان) (24 (: املقر اال تماعي)
 5 رقم) شقة  وشالة  الفطواكي 

القنيطرة.
غرض) يكون  (: الشركة) غرض 

الشركة):)مشغل ومطعم،)التجارة.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 

العقارية) الصناعية،) التجارية،)

بنشاط) عالقة  لها  التي  واملالية 

الشركة والتي من شانها املساهمة في)

تنمية الشركة.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

نهاية ديسمرر من كل سنة.

 188.888 (: اال تماعي) الراسمال 

درهم مقسمة الى)1888)حصة بقيمة)

188)درهم للواحدة سدد ثمنها كاملة)

من طرف):

 1888 ابراهيم) بنمو�سى  السيد 

حصة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

بنمو�سى ابراهيم.
وقيدت الشركة بالسجل التجاري)

لدى املحكمة االبتدائية بالقنيطرة،)

تحت رقم)67985.
بمثابة ومقت�سى

املسير
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STE IHH TRAV
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : شارع محمد 

الخامس رقم 226، زاوية زنقة 

املسجد رقم 171-169 رقم 5 

الطابق الثالث القنيطرة

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون االسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE IHH TRAV SARL(:(التسمية

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

محمد) :شارع  اال تماعي  املقر 
زنقة) زاوية  (،226 رقم) الخامس 
املسجد رقم)169-171)رقم)5)الطابق)

الثالث القنيطرة.

االستيراد) (: الشركة) موضوع 

االشغال) في  املقاولة  والتصدير،)

املختلفة أو البناء.
راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 

درهم) (188.888 مبلغ) في  الشركة 

ا تماعية) حصة  (1888 الى) مقسم 

محررة) للحصة،) درهم  (188 بقيمة)

الشريك) ملك  في  مكتتبة،) بكاملها،)

الوحيد كالتالي):

 1888 الحسوني) سعيد  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند الى السيد سعيد) (: التسيير)

الحسوني،)الجنسية مغربية،)الحامل)

 RC رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.13226
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة،)تحت)
رقم)67937)بتاريخ))1)يناير)2823.

158 P

STE TRANS AL NOKHBA
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي :مجمع الساكنية، 

بلوك D، رقم 48  القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

الغير العادي بتاريخ)38)أكتوبر)2822،)

 TRANS AL NOKHBA لشركة)

SARL،)تقرر ما يلي):

املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.

كونترا،) فاطمة  السيدة  تعيين 

بصفتهما مصفية للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

بمقرها اال تماعي أعاله.

استقالة املسيرة فاطمة كونترا من)

مهام تسيير الشركة وإبراءها.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  (، بالقنيطرة) االبتدائية 

94863،)بتاريخ))1)يناير)2823.
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STE VARIPRO
SARL AU

مقرها اال تماعي : 66 زنقة محمد 
عبدو رقم 3 القنيطرة
تحويل املقر اال تماعي

التخليص
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بالقنيطرة) املنعقد  العادي  الغير 
تقرر ما) (،2822 ( ديمسرر) (12 بتاريخ)

يلي):
تغيير املقر اال تماعي للشركة من)
66)زنقة محمد عبدو رقم)3)القنيطرة)
 1 رقم) عبدو  محمد  زنقة  (66 الى)

القنيطرة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
رقم) تحت  (، بالقنيطرة) االبتدائية 

94825،)بتاريخ)16)يناير)2823.
160 P

 STE POPAS IMPORT
 EXPORT

SARL AU
مقرها اال تماعي : تجزئة مهدية 
2 بقعة رقم 464 أليانس دارنا 

القنيطرة
حل الشركة
التخليص

بمقت�سى محضر الجمعية العامة)
بالقنيطرة،) املنعقدة  العادية  غير 
قررت) (،2822 ديسمرر) (15 بتاريخ)
املساهمة الوحيدة في الشركة ما يلي):
إستقالة مسيرة الشركة):)السيدة)
لبطاقة) الحاملة  صوفيا  بنحروز 

.AB351678(التعريف رقم
من) حل وتصفية الشركة ابتداء)

تاريخ)15)ديسمرر)2822.
السيد) (: للشركة) املصفي  تعيين 
لبطاقة) الحامل  محمد  بنحروز 
(،A575955 رقم) الوطنية  التعريف 
دارنا) اليانس  تجزئة  (1525 عنوانه)
الشطر)2)املرحلة)E)،)مهدية القنيطرة.

تم حل وتصفية الشركة بمقرها)

اال تماعي.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة بتاريخ)29)ديسمرر)2822،)

تحت رقم)76)93.

161 P

PEPINIERE FARHOUNE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية

بشريك واحد
رأسمالها 188.888 درهم

 مقرها اال تماعي : 47 زنقة عمر

ابن العاص إقامة اسماعيل مكت7 
رقم 4 القنيطرة

تأسيس الشركة

سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2823 يناير) (3 بتاريخ) بالقنيطرة 

لشركة) األسا�سي  القانون  حرر 

تحمل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املواصفات التالية):

 PEPINIERE (: التسمية)

.FARHOUNE SARL AU

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

هدف الشركة):)

 مقاول للزراعة أو صيانة املنتزهات،

الحدائق والطرق.

مقاول لتنظيف وا هات املحالت)

والشقق.
عمر زنقة  (47 (: اال تماعي)  املقر 

إقامة اسماعيل مكت7) العاص  ابن 
رقم)4)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
:)حدد رأس) رأس املال اال تماعي)

املال في مبلغ)188.888)درهم موزعة)

درهم) (188 حصة بقيمة) (1888 على)

للحصة الواحدة موزعة بين شريك)

واحد على الشكل التالي):

 1888 حميد) فرحون  السيد 

حصة.

املجموع):)1888)حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
السيد فرحون حميد املسير الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بالل) فرحون  والسيد  (G244846
الحامل لبطاقة) )غير شريك() املسير)

.G767823(التعريف الوطنية رقم
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة)
التسجيل) تاريخ  من  تبتدئ  األولى 

بالسجل التجاري.
كافة) تسديد  تم  (: الحصص)
الحصص نقدا قدره)188.888)درهم)

أودعت في حساب الشركة.
تم) (: القانوني) اإليداع  (: ثانيا)
تسجيل الشركة باملحكمة االبتدائية)
 2823 يناير) (12 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)91)67.
للخالصة والبيان

162 P

MAISON AL BAHIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 188.888 درهم
املقر اال تماعي : طريق مهدية 

بوطيرو رقم 37 مكرر متجر رقم 2 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 MAISON AL BAHIA (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
مهدية) طريق  (: اال تماعي) املقر 
 2 مكرر متجر رقم) (37 بوطيرو رقم)

القنيطرة.
قاعة للحالقة) (: موضوع الشركة)

والتجميل
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) (188.888 مبلغ) في  الشركة 
ا تماعية) حصة  (1888 إلى) مقسم 
محررة) للحصة  درهم  (188 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء):

املدة):)99)سنة.
بناني) إلى السيد  أسند  (: التسيير)
الحامل) مغربية،) الجنسية  شادي،)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G722918
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)67945)بتاريخ))1)يناير)2823.
163 P

MORJANA MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 18.888 درهم
املقر اال تماعي : عمارة 38 الشقة 
) زنقة موالي احمد الوكيلي حسان 

الرباط
تحويل املقر اال تماعي

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
نوفمرر) فاتح  بتاريخ  العادي  الغير 
 MORJANA لشركة) (2822

MARBRE SARL)تقرر ما يلي):
املقر) تحويل  على  املصادقة 
العنوان) من  للشركة  اال تماعي 
زنقة) (( الشقة) (38 عمارة) ( (: القديم)
موالي احمد الوكيلي حسان الرباط.

إلى العنوان الجديد):
دوار اوالد العيا�سي شارع النصر)
ابي) عمار  ماعة  قبيلة  (1155 رقم)

القنادل سه7 العوة سال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم السجل)

التجاري)143129.
164 P

AHMED SABRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : زنقة رقم 153 
رقم 489 أطلس أفكا محل رقم 1 

القنيطرة
رقم السجل التجاري : 64423

ا تماع) محضر  ألحكام  وفقا 
الذي) االستثنائية  العامة  الجمعية 
على) (2822 ديسمرر) (7 بتاريخ) عقد 

الساعة العاشرة تقرر ما يلي):
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العنوان) إلى  الرئي�سي  املقر  نقل 
 489 رقم   153 رقم  زنقة   : التالي)

أطلس أفكا محل رقم 1 القنيطرة.
النظام) على  مترابطة  تعديالت 

األسا�سي للشركة.
لإل راءات) بالنسبة  سلطة 

الشكلية.
قلم) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
القنيطرة) في  االبتدائية  املحكمة 
رقم) تحت  (2823 يناير) (1( بتاريخ)

.94865
165 P

MALAK SAKANI 
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 188.888 درهم

مقرها اال تماعي بالقنيطرة زاوية 
زنقة استقالل ومر�سى مكت7 رقم 7 

A مبنى
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
تم وضع النظام) (2822 ديسمرر) (17
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
الشركة تسمى شركة) (: التسمية)
محدودة) شركة  (MALAK SAKANI

املسؤولية.
املوضوع):

تطوير املمتلكات من خالل حيازة)
وبناء) املبنية  أو  املكشوفة  األرا�سي 
الجماعية) أو  الفردية  املكات7  وبيع 
واملتا ر التجارية واملباني الصناعية)

أو أي نوع آخر من البناء.
األعمال) لجميع  العام  املقاول 
نيابة عن  ميع) الخاصة  أو  العامة 
عقود) ذلك  في  بما  الثالثة  األطراف 
املباني وتشييد  ميع   الدولة 

)أو املصانع.
و ميع) للبناء) اإلنشائية  األعمال 

الحرف.
والنجارة) والتزليج  الطالء) أعمال 

الخشبة واألملنيوم لجميع املباني.
البناء) أعمال  تنفيذ  ميع 
واألشغال األخرى املتعلقة باألنشطة)
العمليات) و ميع  أعاله  املذكورة 

األخرى املتعلقة بالتطوير العقاري.

شراء)وإعادة بيع وتسويق وتوزيع)
 ميع مواد البناء)واأل هزة.

األنشطة) عام  ميع  وبشكل 
التجارية أو الصناعية املتعلقة بشكل)
أو  زئيا) كليا  مباشر  غير  أو  مباشر 
من) أعاله  إليها  املشار  بالعمليات 
تنظيم) خالل إنشاء)شركات  ديدة،)
معارض أو أي منظمات بهدف تسهيل)
الشركة) نشاط  تطوير  أو  ترويج  أو 
املباشرة املشاركات   وكذلك  ميع 
أو غير املباشرة بأي شكل من األشكال)
لتحقيق) تسعى  التي  الشركات  في 

أهداف مماثلة أو طات صلة.
زنقة) زاوية  (: اال تماعي) مقرها 
مبنى) (7 استغالل ومر�سى مكت7 رقم)

A)القنيطرة.
في) محدودة  (: الشركة) مدة حياة 
99)سنة ابتداء)من تقييدها بالسجل)

التجاري.
رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)
في مبلغ)188.888)درهم مقسمة على)
1888)حصة ا تماعية من فئة)188 
الرفاعي) الشريكان  ملكية  في  درهم 

عبد املنعم والرفاعي بنعيس.
عبد) الرفاعي  السيد  (: التسيير)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  املنعم 
تم تنصيبه مسير) (GN13212( رقم)

للشركة لفترة غير محددة.
 تم تقييد الشركة بالسجل التجاري

في بالقنيطرة  االبتدائية   للمحكمة 
)1)يناير)2823)تحت رقم)94869.
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PARA KENZ
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس شركة

محرر) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ)6)ديسمرر)2822)تم)
إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)
الخاصيات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
.PARA KENZ(:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شبه) (: اال تماعي) املوضوع 
صيدلية.

املدة):)99)سنة.
املقر):)زاوية اشبيلة ومحمد القري)

رقم))4)إقامة مها القنيطرة.
درهم) (188.888 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1888 إلى) مقسمة 

188)درهم للحصة الواحدة.
دقنون كنزة كمسيرة) (: الحصص)

للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجاري رقم):)67983.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31))ديسمرر من كل سنة.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

17)يناير)2823)تحت رقم)67983.
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SWEET EPILE 
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك واحد
رأسمالها 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : زاوية شارع موالي 
عبد الرحمان شارع عمر املختار 

وشارع ادريس االكرر إقامة ياسمين 
مبنى B مكت7 رقم 2 القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
النظام) وضع  تم  (2823 يناير) (5
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)
املميزات) ذات  واحد  شريك  ذات 

التالية):
 SWEET(التسمية):)الشركة تسمى
املسؤولية) محدودة  شركة  (EPILE

ذات شريك واحد.
املوضوع):)غرض الشركة):

إزالة الشعر.
مركز تصفيف الشعر.
مركز العناية بالجمال.

العناية بالجلد.
العناية بالو ه والقدم.

العمليات) عامة  ميع  وبصفة 
التجارية،)املالية،)الصناعية،)منقولة)
مباشرة واملرتبطة  منقولة   وغير 
أو بشكل غير مباشر باألغراض املشارة)
أعاله وبإمكانها تسهيل توسع وتطوير)

الشركة.

شارع  زاوية   : اال تماعي) مقرها 

عمر  شارع  الرحمان  عبد  موالي 

إقامة  االكرر  ادريس  وشارع  املختار 

 2 رقم  مكت7   B مبنى  ياسمين 

القنيطرة.

في) محدودة  (: الشركة) مدة حياة 

99)سنة ابتداء)من تقييدها بالسجل)

التجاري.

رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)188.888)درهم مقسمة على)

1888)حصة ا تماعية من فئة)188 

ابن) ايمان  السيدة  ملكية  في  درهم 

خلدون.

ابن) ايمان  السيدة  (: التسيير)

الوطنية) للبطاقة  الحاملة  خلدون 

مسيرة) تنصيبها  تم  (G7211(4 رقم)

للشركة لفترة غير محددة.

التجاري بالسجل  التقييد   تم 

في بالقنيطرة  االبتدائية   للمحكمة 

19)يناير)2823)تحت رقم)3)948.

168 P

HABESM
SARL AU

الرأسمال اال تماعي : 28.888 درهم

 املقر اال تماعي : تجزئة رقم 233

حي األمل طريق القنيطرة سال

بتاريخ العرفي  العقد   بمقت�سى 

املساهم) قرر  (2822 يونيو) (13  

رأسمالها) والذي  (HABESM للشركة)

اال تماعي)28.888)درهم ما يلي):

تغيير) (: الشركة) تسمية  تغيير 

 HABESM SARL(تسمية الشركة من

.POPIAS SARL AU إلى  AU

ترحيل املقر اال تماعي :

للشركة  اال تماعي  املقر  ترحيل 

233)حي األمل طريق) من تجزئة رقم)

75)تجزئة معمورة) القنيطرة سال إلى)

احسين والد هالل سال الجديدة.

املقر اال تماعي للشركة):)حدد في)

75)تجزئة معمورة احسين والد هالل)

سال الجديدة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسال بتاريخ)5)يناير)2823 

تحت رقم)39.
بمثابة وبيان ومقتطف

املسير الوحيد

169 P

STE AMAL ABDELLAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

مقرها اال تماعي : 973 حي الدالية 

تيفلت

تعيين مسير  ديد
تغيير هدف الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 STE AMAL لشركة) العادي  الغير 

ABDELLAH)تقرر ما يلي):

إلياس) الوديني  السيد  استقالة 

وتعيين) الشركة  تسيير  مهام  من 

مسيرة) هللا  لطف  نعيمة  السيدة 

وحيدة للشركة.

تقرر تغيير هدف الشركة من):

كراء)السيارات بدون سائق.

أو) العامة  املباني  حراسة  (: إلى)

الخاصة.

بمحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

تيفلت.

السجل التجاري عدد)327.

اإليداع القانوني عدد))2.

170 P

MALAK AD LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

املقر اال تماعي : أحواز  ماعة 

املناصرة دوار أوالد بر ال الطابق 

األول رقم 1 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 MALAK AD (: التسمية)

.LOGISTIC SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

أحواز  ماعة   : اال تماعي) املقر 

الطابق  بر ال  أوالد  دوار  املناصرة 

األول رقم 1 القنيطرة.

موضوع الشركة):)

املقاول في نقل البضائع.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (188.888 مبلغ) في  الشركة 

ا تماعية) حصة  (1888 إلى) مقسم 

بقيمة)188)درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد ابراهيم)

اضبجي.
التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)67975.

171 P

DOMAINE DANDOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسمالها : 188.888 درهم

املقر اال تماعي : مكت7 رقم 4 زاوية 
زنقة موالي عبد العزيز وصالح الدين 

إقامة نور B القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 DOMAINE (: التسمية)

.DANDOUNE SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 4 رقم) مكت7  (: اال تماعي) املقر 
زاوية زنقة موالي عبد العزيز وصالح)

الدين إقامة نور)B)القنيطرة.

في) املقاولة  (: الشركة) موضوع 

مع) املقالع  مستغل  املزارع  إدارة 

آالت ميكانيكية املقاولة في األشغال)

املختلفة او البناء.

رأسمال الشركة):

مبلغ) في  الشركة  رأسمال  حدد 

 1888 إلى) مقسم  درهم  (188.888

درهم) (188 بقيمة) ا تماعية  حصة 

للواحدة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد بوسلهام)

بوسلهام والسيد علي الخنوس.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)361)5.

172 P

ELYSEES FAJR
SARL

رأسمالها : 188.888 درهم

شارع اإلمام علي وطارق ابن زياد 

عمارة 53 متجر رقم 7 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.ELYSEES FAJR SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر اال تماعي):)شارع اإلمام علي)

53)متجر رقم) وطارق ابن زياد عمارة)

7)القنيطرة.

موضوع الشركة):)مستغل مطعم.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (188.888 مبلغ) في  الشركة 

ا تماعية) حصة  (1888 إلى) مقسم 

بقيمة)188)درهم للواحدة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيد الفياللي)

القصري محمد.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)67915.

173 P

GROUPE FARES
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
املقر اال تماعي : زنقة 3 رقم 137 حي 

الصفاء القنيطرة
السجل التجاري رقم 49213 

القنيطرة
الحل املبكر للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 GROUPE لشركة) العادي  الغير 

FARES SARL AU،)تقرر ما يلي):
املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.
فارس،) السيد  يهاد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.
الشركة) تصفية  مقر  تحديد 

بالعنوان التالي):
الصفاء) حي  (137 رقم) (3 زنقة)

القنيطرة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 
29)نوفمرر)2822،)تحت رقم))9349.
174 P

KENIGESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

راسمالها : 188.888 درهم
املقر اال تماعي : مكت7 رقم 3 

ياسمين  25 شارع يعقوب املنصور 
القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 KENIGESTION (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
 3 رقم) مكت7  (: اال تماعي) املقر 
املنصور) يعقوب  شارع  (25 ياسمين)

القنيطرة.
االستشارات) (: الشركة) موضوع 

اإلدارية.
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مبلغ) في  حدد  (: الشركة) راسمال 
 1888 إلى) مقسم  درهم  (188.888
درهم) (188 بقيمة) ا تماعية  حصة 

للواحدة.
املدة):)99)سنة.

التسيير):)أسند إلى السيدة سهام)
الصغير.

التجاري) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)67947.
175 P

 STE TAHOUM
PROMOTRAG

SARL AU
املقر اال تماعي : مكت7 رقم 19 
شارع 26-24 األميرة، القنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
22)أبريل)2822)ومصحح اإلمضاءات)
بمصالح تصحيح اإلمضاءات ملدينة)
القنيطرة تم إعداد القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية):
 STE TAHOUM(:(تسمية الشركة

.PROMOTRAG SARL AU
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات املسؤولية املحدودة ذات.
مكت7) (: للشركة) املقر اال تماعي 
اللة) األميرة  (26-24 شارع) (19 رقم)

عيشة،)القنيطرة.
من) الغرض  (: اال تماعي) الهدف 
بشكل) الشركة في املغرب أو خار ه،)
مباشر أو غير مباشر،)سواء)لنفسها او)

لغيرها أو مساهمة في):
اإلنعاس العقاري.

األشغال مختلفة وأشغال البناء.
شركة نقل البضائع.

العمليات) عام،) ميع  وبشكل 
الصناعية،) املالية،) التجارية،)
والخدماتية،) الحرفية،) العقارية،)
واملرتبط) الشركة،) لحساب   ميعها 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

اال تماعي لتطوير الشركة.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 1888 درهم مقسمة على) (188.888

188)درهم مكتتبة في) حصة من فئة)

إسم الشريك الوحيد):

 188.888 تهوم) حسن  السيد 

درهم،)1888)حصة ا تماعية.

التسيير):)الشركة يسيرها):

والسيد) تهوم  عصام  السيد 

يوسف تهوم.

اإليداع القانوني):

تم باملحكمة االبتدائية بمصلحة)

القنيطرة) ملدينة  التجاري  السجل 

تحت رقم) (،2822 نوفمرر) (16 بتاريخ)

.67337
لإليداع والبيان

176 P

BUS DISS TRANS
SARL AU

املقر اال تماعي : زنقة هارون 

الرشيد، إقامة فردوس رقم 83، 

ميموزا، القنيطرة

السجل التجاري رقم 59221

تفويت حصص ا تماعية
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 BUS DISS لشركة) العادي  الغير 

TRANS SARL AU،)تقرر ما يلي):

املصادقة على تفويت)588)حصة)

إدريس) السيد  ملك  في  ا تماعية 

التعريف) لبطاقة  الحامل  بسوي،)

لفائدة) (G36(121 رقم) الوطنية 

الحاملة) بالعة،) كريمة  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G531733

املصادقة على تفويت)588)حصة)

محمد) السيد  ملك  في  ا تماعية 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ا غل،)

لفائدة) (Q4924(9 رقم) الوطنية 

الحاملة) بالعة،) كريمة  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.Q531733

املصادقة على تفويت)588)حصة)
محمد) السيد  ملك  في  ا تماعية 
التعريف) لبطاقة  الحامل  ا غل 
لفائدة) (G4921(9 رقم) الوطنية 
السيدة كريمة بالعة الحاملة لبطاقة)

.G531733(التعريف الوطنية رقم
تغيير) العام  ( الجمع) قرر 
نقل) (: الشركة وذلك بحدف نشاط)
املستخدمين ليصبح نشاط الشركة:

)اإلستيراد والتصدير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالقنيطرة،) االبتدائية 

94183)بتاريخ)23)يناير)2823.
177 P

CHARAF SPEED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : 18.888 درهم
RC : 49131

ملخص محضر الجمع العام 
االستثنائي للشركة

االستثنائي) العام  الجمع  إطار  في 
(،CHARAF SPEED TRANS لشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
(،2822 ديسمرر) (21 بتاريخ) املنعقد 
رقم) قطاع  املنزه  حي  بزاوية  الكائنة 
مساهموا) تداول  القنيطرة،) (375

الشركة باإل ماع على ما يلي):
قراءة تقرير التسيير الذي قام به)

املسير.
تصفية تقرير التسيير الذي قام به)

املسير.
عائشة) العكبني  السيد  تعيين 
وتحديد) التصفية  عن  املسؤول 
مقرها في حل املنزه قطاع)B)رقم)375 

القنيطرة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (،2823 يناير) (19 بالقنيطرة في)

رقم)7)948.
178 P

FITNESS DANCE
SARL

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)
2823،)تم) يناير) (17 القنيطرة بتاريخ)
االتفاق على القانون األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):
.FITNESS DANCE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

الغرض):)تسيير قاعة رياضة.
شالة) شارع  (: اال تماعي) املركز 

وحمان الفطواكي،)القنيطرة.
درهم) (188.888 (: الرأسمال)
حصة ا تماعية) (1888 مقسمة إلى)

بقيمة)188)درهم.
للحصة الواحدة.

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمرر من كل سنة.

االحتياطي القانوني) (%5 (: األرباح)
والباقي بعد املداولة.

لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)
الشركة وملدة غير محدودة):)

السيد):)نيبا ما دة.
املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 
يناير) (17 بتاريخ) القنيطرة  االبتدائي 

2823،)تحت رقم)67989.
179 P

ABDELUAHID TRANS
SARL AU

بمقت�سى العقد العرفي املحرر في)
2823،)تم) يناير) (17 القنيطرة بتاريخ)
االتفاق على القانون األسا�سي لشركة)

ذات الخصائص التالية):
 ABDELUAHID (: التسمية)

TRANS
.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

الغرض):)النقل الشخ�سي.
أبو) شارع  (4( (: اال تماعي) املركز 
(،2 بكر الصديق إقامة إيمان مكت7)

القنيطرة.
درهم) (188.888 (: الرأسمال)
حصة ا تماعية) (1888 مقسمة إلى)

بقيمة)188)درهم للحصة الواحدة.
السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمرر من كل سنة.
االحتياطي القانوني) (%5 (: األرباح)

والباقي بعد املداولة.
لتسيير) قانونيا  عين  (: التسيير)

الشركة وملدة غير محدودة):
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السيد):)عبد الوحيد مهدي.
املحكمة) في  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)17)يناير)

2823،)تحت رقم)67987.
180 P

 LILICO AMENAGEMENT
DECORATION CUISINE

SARL AU
 LILICO (: الشركة) اسم 
 AMENAGEMENT DECORATION

.CUISINE SARL AU
األشغال) (: اال تماعي) الهدف 

املختلفة والبناء،)مقاول ديكور.
التجاري) املحل  (: املقر اال تماعي)
97))شارع) رقم) (،1 كائن بحي املسيرة)

موالي ادريس األول تمارة.
رأسمال الشركة):)188.888)درهم)
فئة) من  حصة  (1888 ل) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة لفائدة) (188

السيدة تركي سعيدة.
التسيير):)السيدة تركي سعيدة.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
باملحكمة) الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بتمارة)175)13.
181 P

 ELMOUNTASSIR
DISTRIBUTION

SARL AU
فسخ الشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ) للشركة  العادي  الغير 
الشريك) قرر  (،2822 23)ديسمرر)
 ELMOUNTASSIR لشركة) الوحيد 

.DISTRIBUTION SARL AU
املسبق) الحل  (: التالي)
 ELMOUNTASSIR لشركة)
من) (DISTRIBUTION SARL AU

التاريخ أعاله.
املنتصر) أيوب  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.
و عل محل التصفية ب):)الشقة)
مرس) قادر  إقامة  االول  الطابق  (4

الخير تمارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت عدد)4)97.

182 P

OBSIDIAN INVEST
شركة مدنية عقارية

رأسمالها : 188.888 درهم
مقرها اال تماعي : 31 زاوية زنقة 
محمد القري وأنوال إقامة املنار أ 

مكت7 5، القنيطرة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2823 يناير) (6 بتاريخ) بالقنيطرة 
وضع القانون األسا�سي لشركة مدنية)

عقارية لتكون خاصياتها كالتالي):
التسمية):)أوبسديان إنفيست ش)

م ع.
الهدف):)تسيير العقارات.

زنقة) زاوية  (31 (: اال تماعي) املقر 
أ) املنار  إقامة  وأنوال  القري  محمد 

مكت7)5،)القنيطرة.
املدة):)99)سنة.

الشركاء):)السيد عبد العالي عمر.
السيد عبد العالي عزيز.

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمرر.

عين السيد عبد العالي) (: التسيير)
عمر كمسير للشركة.

183 P

RED DEER CONTRACTING
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

راسمالها : 18.888 درهم
سجل تجاري رقم 67931 بالقنيطرة

مؤرخ) موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2823 )يناير) في5)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

التالية:
 RED (: للشركة) القانوني  ( االسم)
   DEER CONTRACTING  SARL AU
التجارة)) (: اال ــــــــــــتماعي) الهـــــــــــدف 
االشغال) (- واإلستيراد) التصدير  (-

العامة.

درهم) (18.888 (: رأسمال الشركـة)

مقسمة إلى)188)حصة من فئة)188  

  188 رشيد) مشتقي  السيد  درهم 

حصة

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املـقر اال تماعي):)موطنة في مكت7)

شارع) (25 ياسمين) إقامة  (3 رقم)

يعقوب املنصور القنيطرة.

املسير):)السيد مشتقي رشيد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية)) املحكمة  لدى  الضبط 

 18/01/2023 بتاريخ) بالقنيطرة 

تحت رقم)67931.
مقتطف وبيان

املسير

184 P

 MACK ANDI
SARL AU

سجل تجاري رقم 37357

تأسيس
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

(،2823 يناير) (3 بتاريخ) الرباط  في 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

بالخاصيات التالية):

 MACK ANDI SARL (: التسمية)

.AU

املوضوع):)محل لتحويل األموال.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

67)العمارة) املقر):)تجزئة بوشوك)

2)املحل))1)املحيط،)سال.

الشركاء):)السيدة دليلة كولة)388 

حصة.

 38.888 محدودة في) (: رأس املال)

درهم.

التسيير):)السيدة دليلة كولة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  للمحكمة  التجاري 

رقم) تحت  (2823 يناير) (1( بتاريخ)

.48481

185 P

 STE AFRISMART

CONSULTING
SARL

رقم السجل التجاري : 165455

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2822 ديسمرر) (5 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):)االستشارات اإلدارية.

تا ر.

املقر):)عمارة رقم)38)شقة رقم)) 

شارع موالي أحمد الوكيلي،)حسان،)

الرباط.
رأس املال):)حدد بما قدره)98.888 

درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف):

اسماعيل امير سيدو.

لبنى الشاوي.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)17)يناير)2823.

تحت رقم)132293.

186 P

MOUNI ZAHRA
SARL

رأسمال : 188.888 درهم

إقامة  وهرة الصخيرات، عمارة 85 

ج ه س شقة 82 الصخيرات

RC N°1358(3

بمو 7 بنود عقد عرفي للجمعية)

أبريل) (2( العامة غير العادية بتاريخ)

 MOUNI شركة) قررت  (،2822

على) املوافقة  (ZAHRA SARL

العناصر التالية):



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2268

الجمعية العامة تقرر وتوافق نقل)

مقر اال تماعي الشركة من العنوان):)

 85 إقامة  وهرة الصخيرات عمارة)

ج ه س شقة)82)الصخيرات إلى املقر)

(: التالي) بالعنوان  الجديد  اال تماعي 
سكتور) (362 حي املغرب العربي رقم)

84)تمارة.

غير) العمومية  الجمعية  قررت 

النظام) تحديث  للجمعية  العادية 

األسا�سي.

قلم) في  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بتمارة  االبتدائية  املحكمة 

في) (1261 برقم) (2822 16)يونيو)

السجل الزمني.

187 P

MOUNI ZAHRA
SARL

رأسمال : 188.888 درهم

مسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

محدودة،)بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)

12)ديسمرر)2821)بمدينة تمارة.

 MOUNI (: اال تماعية) التسمية 

.ZAHRA

الهدف):)مخرزة،)متجر الحلويات،)

تا ر.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجاري.

إقامة  وهرة) (: اال تماعي) املقر 

ج ه س شقة) (85 الصخيرات عمارة)

82،)الصخيرات.
درهم) (188.888 (: املال) راس 

 1888 حصة ب) (1888 إلى) مقسمة 

الشكل) على  موزعة  للحصة  درهم 

التالي)588)حصة لفائدة السيد منير)

حصة املتبقية لفائدة) محمد و588)

السيدة الكالف زهرة.

التسيير):)السيدة الكالف زهرة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمرر.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

 2822 يناير) (12 االبتدائية بتمارة في)

بالسجل التحليلي تحت رقم)8878.

188 P

MOUNI ZAHRA
SARL

رأسمال : 188.888 درهم
إقامة  وهرة الصخيرات، عمارة 85 

ج ه س شقة 82 الصخيرات
RC N°1358(3

بمو 7 بنود عقد عرفي للجمعية)
العامة غير العادية بتاريخ)21)نوفمرر)
 MOUNI شركة) قررت  (،2822
على) املوافقة  (ZAHRA SARL

العناصر التالية):
وتوافق) تقرر  العامة  الجمعية 
الشركة) على تعديل موضوع نشاط 
وبيع) شراء) (: النشاط) إلضافة 

العقارات ومنعش عقاري.
غير) العمومية  الجمعية  قررت 
العمومية تحديث) للجمعية  العادية 

النظام األسا�سي.
قلم) في  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بتمارة  االبتدائية  املحكمة 
19)يناير)2823)برقم)118)في السجل)

الزمني.
189 P

ارجي استرياد وتصدير
تأسيس) على  االتفاق  تم  لقد 

شركة حس7 املعطيات التالية):
 RJ IMPORT شركة) (: التسمية)

.SARL
املقر اال تماعي):)15)شارع األبطال)

الشقة رقم)4،)أكدال،)الرباط.
وتصدير) استيراد  (: الهدف)
الجديدة) السيارات  وشراء) وبيع 

واملستعملة وا زاء)السيارات.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس.
املال) رأس  عدد  (: الرأسمال)

188.888)درهم.
تسير من طرف السيد) (: التسيير)
سكينة) والسيدة  قصاري  محجوب 

شهير.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
التجارية بالرباط في)24)يناير)2823،)

تحت رقم)132593.
190 P

OUIFOUD
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
أغسطس) (26 بتاريخ) بالرباط 
ذات) شركة  تأسيس  تم  (،2822
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

الخصائص التالية):
حنان) وداد  السيدة  (: الشريك)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  حاملة 
الجنسية) مغربية  (A6539(7 رقم)
زنقة نيجيريا الشقة) (21 الساكنة ب)

85)املحيط الرباط.
(: اال تماعية) التسمية 

.OUIFOUD
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
في) الغرض من الشركة  (: الهدف)

املغرب):
مقهى وقاعة الشاي.

مخرزة وحلويات.
ممون حفالت.

العمليات) عامة  ميع  وبصفة 
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة)
بالنشاط املشار إليه أعاله والتي من)
تدعيم وتنمية نشاط) شأنها تسهيل،)
املساهمات) وأيضا  ميع  الشركة،)
املباشرة أو غير املباشرة أيا كانت في)

مؤسسات ذات هدف مماثل.
موالي) زنقة  (: اال تماعي) املقر 
ب املدينة القديمة) (44 ابراهيم رقم)

الرباط.
مدة الشركة):)99)سنة ابتدءا من)

تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
حدد) (: اال تماعي) الرأسمال 
درهم) (188.888 رأسمال الشركة في)
فئة) من  حصة  (1888 على) مقسم 

188)درهم للحصة موزعة كالتالي):
السيدة وداد حنان)1888)حصة.

وداد) السيدة  عينت  (: التسيير)
التعريف) لبطاقة  حاملة  حنان 
كمسيرة) (A6539(7 رقم) الوطنية 

للشركة.
السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)
من فاتح يناير من كل سنة وتنتهي في)

31)ديسمرر من نفس السنة.

بنسبة) االحتفاظ  بعد  (: األرباح)

الباقي) يمنح  القانوني  لالحتياط  (%5

لصاح7 الشركة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)

يناير) (5 بتاريخ) (165383 رقم) تحت 

.2823

191 P

PROMO GARD
SARL AU

رقم السجل التجاري : 165)13

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (،2823 يناير) (9

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

تسمية الشركة):)برومو كارد.

أمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحراسة املباني العامة والخاصة.

شقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
رقم)4)الطابق األول إقامة قادر مرس)

الخير تمارة.

أ لها) من  تأسست  التي  (: املدة)

الشركة):)99)سنة.

 188.888 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):

 1888 (: االخضر) محمد  السيد 

درهم،)مقسم كالتالي):

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه) االخضر  محمد  السيد 

حي وادي الذه7 تجزئة العبادي) ()I(

 12888 تمارة) (،3 الشقة) (123 عمارة)

تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة.

عنوانه) االخضر  محمد  السيد 

حي وادي الذه7 تجزئة العبادي) ()I(

 12888 تمارة) (،3 الشقة) (123 عمارة)

تمارة املغرب.



2269 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823،)تحت رقم)137.
192 P

DOC’UP
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم السجل التجاري : 161)13
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (،2823 يناير) (9
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  (: محدودة)

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
تسمية الشركة):)دوك اب.

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ولوازم) املكتبية  اللوازم  وتوزيع 
املخططات) ورسم  الكمبيوتر 
العام) والتصوير  املطاطية  والطوابع 
والتصوير) املخططات  وتصوير 
الصناعي والطباعة الرقمية وطباعة)
والكتالو ات) والتصفيح  األوفست 
إلى) وما  الطوابع  وصنع  والكتيبات 

ذلك.
 5 رقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شارع الحسن االول الطابق األول حي)

لعبادي.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي):
 1888 االخضر) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه) االخضر  محمد  السيد 
حي وادي الذه7 تجزئة العبادي) ()I(
 12888 تمارة) (،3 الشقة) (123 عمارة)

تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة.

عنوانه) األخضر  محمد  السيد 
حي وادي الذه7 تجزئة العبادي) ()I(
 12888 تمارة) (،3 الشقة) (123 عمارة)

تمارة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823،)تحت رقم)134.
193 P

L H NETTOYAGE
SARL AU

رقم السجل التجاري : 167)13
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (،2823 يناير) (9
مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
تسمية الشركة):)ال اش نيطواياج.
:) ميع) بإيجاز) الشركة  غرض 
األرضيات) على  التنظيف  أعمال 
الصنفرة،) والوا هات،) والجدران 
وإزالة) األسطح  صيانة  إعادة صبغ،)

الطحال7.
املحالت) وا هات  تنظيف 
إلى) وما  والشقق  التجارية  واملحالت 

ذلك.
)غرف) املباني) وتطهير  تنظيف 
الترريد وخطوط االنتاج وما إلى ذلك()
في البيئات الحساسة))املواد الغذائية)

واملواد الكيميائية وما إلى ذلك(.
املساحات) وصيانة  تنظيف 
)املساحات) الخاصة) الخار ية 

الخضراء،)الساحات،)الخ.
)منزلية،) العامة) النفايات  تفريغ 
صناديق) وإخراج  عادية() صناعية 
الجماعية) والصناديق  القمامة 

للتخلص منها وما إلى ذلك.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
النصر املستقبل شارع طارق بن زياج)

رقم ب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):

 1888 (: االخصر) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء.

عنوانه) االخضر  محمد  السيد 

حي وادي الذه7 تجزئة العبادي) ()I(

 12888 تمارة) (،3 الشقة) (123 عمارة)

تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة.

عنوانه) االخضر  محمد  السيد 

حي وادي الذه7 تجزئة العبادي) ()I(

 12888 تمارة) (،3 الشقة) (123 عمارة)

تمارة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823،)تحت رقم))13.

194 P

R V NETTOYAGE
SARL AU

رقم السجل التجاري : 171)13

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (،2823 يناير) (9

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

تسمية الشركة):)ار في نيطواياج.

:) ميع) بإيجاز) الشركة  غرض 

األرضيات) على  التنظيف  أعمال 

الصنفرة،) والوا هات،) والجدران 

وإزالة) األسطح  صيانة  إعادة صبغ،)

الطحال7.

املحالت) وا هات  تنظيف 

إلى) وما  والشقق  التجارية  واملحالت 

ذلك.

)غرف) املباني) وتطهير  تنظيف 

الترريد وخطوط االنتاج وما إلى ذلك()

في البيئات الحساسة))املواد الغذائية)

واملواد الكيميائية وما إلى ذلك(.

املساحات) وصيانة  تنظيف 

)املساحات) الخاصة) الخار ية 

الخضراء،)الساحات،)الخ.

)منزلية،) العامة) النفايات  تفريغ 

صناديق) وإخراج  عادية() صناعية 

الجماعية) والصناديق  القمامة 

للتخلص منها وما إلى ذلك.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

النصر املستقبل شارع طارق بن زياج)

األول) الطابق  (4 رقم) شقة  ب  رقم 

إقامة قادر مرس الخير،)تمارة.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):

 1888 (: االخصر) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء.

عنوانه) االخضر  محمد  السيد 

حي وادي الذه7 تجزئة العبادي) ()I(

 12888 تمارة) (،3 الشقة) (123 عمارة)

تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة.

عنوانه) االخضر  محمد  السيد 

حي وادي الذه7 تجزئة العبادي) ()I(

 12888 تمارة) (،3 الشقة) (123 عمارة)

تمارة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823،)تحت رقم)141.
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NIZAR GARD
SARL AU

رقم السجل التجاري : 169)13

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (،2823 يناير) (9

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

تسمية الشركة):)نزار كارد.

أمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحراسة املباني العامة والخاصة.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

النصر املستقبل شارع طارق بن زياد)

عمارة رقم ب)-)12888،)تمارة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)مقسم كالتالي):

 1888 (: االخضر) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء.

عنوانه) االخضر  محمد  السيد 

حي وادي الذه7 تجزئة العبادي) ()I(

 12888 تمارة) (،3 الشقة) (123 عمارة)

تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة.

عنوانه) االخضر  محمد  السيد 

حي وادي الذه7 تجزئة العبادي) ()I(

 12888 تمارة) (،3 الشقة) (123 عمارة)

تمارة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823،)تحت رقم)148.
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J-IMMO SARL
تأسيس

السجل التجاري):)165631
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
وضع القانون) (2823 يناير) ( (5 بتاريخ)
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

وذات املواصفات التالية):
J-IMMO  SARLالتسمية):)ـ

شارع املقاومة،) (: املقر اال تماعي)
1)3،)عمارة ف،)شقة) مجمع فيدال)

19)حي املحيط،)الرباط.
الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)

188.888)درهم.
الغرض):)الترويج العقاري)؛

مقاول في البناء)؛
املدة):)99)سنة.

السيد هشام الجراري) (: التسيير)
والسيد كمال الجراري.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) التجاري  بالسجل  القانوني 
تحت) بالرباط  التجارية  املحكمة 
يناير) (25 بتاريخ) (132647 الرقم)

.2823
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 PRESTIGIA GOLF
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها)92.265.988)درهم
الكائن مقرها):)كلم)7،)طريق الرباط

عين السبع،)الدار البيضاء
السجل التجاري):)19).)26)درهم

توسيع غرض الشركة
وتعيين مدبرين  ديدين

بمو 7))قرارات الشريك الوحيد)
بتاريخ)38)نوفمرر)2822)تقرر ما يلي):

ليشمل) الشركة  غرض  توسيع 
العمليات التالية):

واإلنجاز) والدراسة  التصميم 
الفندقية) للمركبات  واالستغالل 

والنشاطات املرتبطة.
تدبير اإلقامات العقارية لإلنعاش)
 87.81 رقم) ( حدد) كما  السياحي 
 61.88 للقانون رقم) واملتمم  املعدل 
املتعلق بنظام املؤسسات السياحية.

تعيين السيدين حسن الصفريوي)

مدبرين) بصفتهما  دحاني  وخالد 

 ديدين ملدة غير محددة.

للنظام) التالزمي  التعديل 

األسا�سي.

القانوني) باإليداع  القيام  تم 

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

 19 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

.(54797 رقم) تحت  (2823  يناير)
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K 201
تكوين شركة ذات مسؤولية

)محدودة بشريك وحيد

 26 بمو 7 عقد عرفي مؤرخ في)

شركة) تكوين  تقرر  (2822 ديسمرر)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تكمن مميزاتها فيما يلي)):

.K 281((:(اسم الشركة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

قابضة) شركة  (: الشركة) غرض 

للمساهمات وتدبير القيم املنقولة.

السيد حسن) (: الوحيد) الشريك 

بالدار) الساكن  كتاني،) الشريف 
تيشكا،) تيزي  زنقة  (،18 (- البيضاء)

الحقل الكبير،)حي السالم.

البيضاء،) الدار  (: الشركة) مقر 

الطابق) الزرقطوني،) شارع  (،281

األول.

املدة):)99)سنة.
 679.653.988 (: رأسمال الشركة)

درهم.

بتقدمة) الرأسمال  قيمة  دفع  تم 

مبلغ) في  املقدرة  الشركة  سندات 

إ مالي قدره)679.653.988)درهم.

موضوع) العينية  التقدمة  وكانت 

قرار مراق7 التقدمات.

من فاتح) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى)31)ديسمرر.

الشريف) حسن  السيد  (: املدبر)

الكتاني.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)

  2822 ديسمرر) (2( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))5148).

الضبط) بكتابة  الشركة  قيد  تم 

لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء)

تحت رقم) (2822 ديسمرر) (2( بتاريخ)

.566.(61
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GJ HOLDING

تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة

 27 بمو 7 عقد عرفي مؤرخ في)

شركة) تكوين  تقرر  (،2822 ديسمرر)

تكمن) محدودة  مسؤولية  ذات 

مميزاتها فيما يلي):

إسم الشركة

GJ HOLDING الشكـل القانوني)

شركـة ذات مسؤولية محدودة)))

قابضة) شركة  غــرض الشركة))

للمساهمات وتدبير القيم املنقولة.

الشركـاء):

غزالني،) أحمد  امعي  السيد 
 51 رقم) البيضاء-) بالدار  الساكن 
زنقة خليج  زر القمر،)عين الذئاب)

الساكنة) لحلـو،) إلهام  السيدة  (–
خليج) زنقة  (51 رقم) البيضاء) بالدار 

السيد) (– الذئاب) عين  القمر،)  زر 

الساكن) غزالني،) اسماعيل  امعي 
زنقة خليج) (51 رقم) بالدار البيضاء-)

السيد) (– الذئاب) عين  القمر،)  زر 

أنس  امعي غزالني،)الساكن بالدار)
خليج  زر) زنقة  (51 رقم) البيضاء-)

السيدة) (– الذئاب) عين  القمر،)

الساكنة) غزالني،) صوفيا  امعي 
زنقة خليج) (51 رقم) بالدار البيضاء-)

والسيدة) الذئاب  عين  القمر،)  زر 

 81 الساكنة) غزالني،) سارة  امعي 
(– باريس) (75816 »لونشون«،) زنقة)

فرنسا.)

شارع) (،541 (– البيضاء) الدار  (

مديونة) )طريق  السادس) محمد 

سابقا(.)))
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):)99)سنة. املــدة)
رسمال الشركة)))664.888.)3.68 

درهم).
بتقدمة) الرسمال  قيمة  دفع  تم 
مبلغ) في  املقدرة  الشركة  سندات 
إ مالي قدره)664.888.)3.68)درهم)

موضوع) العينية  التقدمة  وكانت 
قرار مراق7 التقدمات

فاتح) من  للشركة:) املالية  السنة 
يناير إلى)31)ديسمرر.))

أحمد  امعي) السيد  (- املدبـر)
غزالني.

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)
 2822 ديسمرر) (2( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)51489). 
الضبط) بكتابة  الشركة  قيد  تم 
لدى املحكمة التجارية للدار البيضاء)
تحت رقم) (2822 ديسمرر) (2( بتاريخ)

.566.(63
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»SELMAN« 
شركة مساهمة 

رسمالها 44.888).4 درهم
الكائن مقرها بالدار البيضاء – 
املنطقة الصناعية أوالد صالح 

بوسكورة)
)السجل التجاري):)348.477 
التعريف الجبائي:)721522)1
االنصهار عن طريق استدماج)

  »DISLOG IMPULSE«شركة
الزيادة في رسمال الشركة،)تغيير)
تسمية الشركة و توسيع غرضها)

غير) العامة  الجمعية  بمو 7 
في املنعقدة  للمساهمين   العادية 

 38)ديسمرر)2822،)تقرر ما يلي):
االستدماج) طريق  عن  االنصهار 
(،»DISLOG IMPULSE« لشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 1.888.888 رسمالها) وحيد  بشريك 
الكائن مقرها بالدار البيضاء) درهم،)
املنطقة) (– اللو ستيكية) املسطحة 
واملقيدة) صالح،) أوالد  الصناعية 
بالسجل التجاري)))))))))للدار البيضاء)
تحت رقم)513.967،)من طرف شركة)

»SELMAN«)؛

الزيادة في رسمال الشركة نتيجة)

إلى) درهم  (4.(44.888 من) لالنصهار 

44.888).5)درهم؛

توسيع غرض الشركة ليشمل):

والتخزين) والحيازة  الشراء)

وعلى) بالجملة  والتوزيع  والتصدير 

حالتها لجميع التخصصات الصيدلية)

واملكمالت الغذائية و ميع املنتجات)

والصيدلية) املساعدة،) الصيدلية 

الجلدية،)ومواد التجميل،)واملنتجات)

وفي) الصيدلية  محالت  في  البيطرية 

املصحات) في  األدوية  مستودعات 

واملؤسسات املماثلة؛

والبناء) واالقتناء) اإلحداث 

املباشر،) غير  أو  املباشر  واالستغالل 

من) الكراء) أو  والكراء) واالستئجار،)
واألصول) العقارات  لجميع  الباطن 

واملستودعات) واملؤسسات  التجارية 

الضرورية) املشاغل  أو  واملحالت 

لنشاط الشركة)؛

والتمثيل) والحصول  االقتناء)

على  ميع) واالستغالل  واالمتياز 

االنفرادي) وللحساب  أشكاله،)

االختراع) براءات  لجميع  للشركة 

ورخص) واملعالنات  والعالمات 

منها) التصنيع سواء) التصنيع وطرق 

بأي) املرتبطة  األ نبية،) أو  املغربية 

كيفية كانت بأحد األغراض السالفة)

الذكر؛

تولي املصالح عن طريق التقدمة)

واملشاركة) واالكتتاب  واالنصهار 

بجميع) املباشرة  غير  أو  املباشرة 

املحدثة) الشركات  كل  في  الوسائل،)

أو التي ستحدث،)واملقاوالت أو غيرها)

التي لها غرض مماثل أو مرتبط.

لتصبح:) الشركة  تسمية  تغيير 

»DISLOG SANTE«)؛

للنظام) التالزمي  التعديل 

األسا�سي.)

تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)

البيضاء)بتاريخ)19)يناير)2823)تحت)
رقم)54792). 
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»DISLOG IMPULSE« 

شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشريك وحيد
رسمالها)1.888.888,88)درهم

الكائن مقرها بالدار البيضاء)–)

املسطحة اللو ستيكية

املنطقة الصناعية أوالد صالح)

)السجل التجاري):)513.967 

االنصهار عن طريق االستدماج)

من طرف

 » SELMAN«(شركة

والحــل املسبق)

بمو 7 قرارات الشريك الوحيد)
تقرر) (،2822 ديسمرر) (38  بتاريخ)

ما يلي):

استدماج) طريق  عن  االنصهار 

شركة) طرف  من  الشركة 

مساهمة،) شركة  (،»SELMAN«
الكائن) درهم،) (4.(44.888 رسمالها)

املنطقة) (– البيضاء) بالدار  مقرها 

بوسكورة،) صالح،) أوالد  الصناعية 

للدار) التجاري  بالسجل  املقيدة 

البيضاء)تحت رقم)348.477)؛)

حل الشركة بدون تصفيتها)؛)

من) الشركة  على  التشطي7 

لالنصهار) نتيجة  التجاري  السجل 

املعني؛

)تم القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)

البيضاء)بتاريخ)19)يناير)2823)تحت)
رقم)54794). 
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AROMAFRESH

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 رسمالها 4.888.888 درهم

الكائن مقرها: العرائش- تجزئة 

املغرب الجديد
رقم 552 – الشقة رقم 18 – 

مكت7 رقم 81

السجل التجاري : 997

تفويت حصص شركة 

استقالة وتعيين مدبرين  ديدين 

بمو 7 قرارات الشريك الوحيد)

تمت) (،2822 ديسمرر) (27 بتاريخ)

معاينة ما يلي:

تفويت)36.888)حصة شركة التي)

 »HERBEX IBERIA« تمتلكها شركة)

لفائدة شركة)»AFRICULTURE«؛

شركة) حصة  (4.888 تفويت)

حفيظ) السيد  يمتلكها  التي 

شركة) لفائدة  اسماعيلي  علوي 

»AFRICULTURE«)؛

»رفاييل) السيدين) استقالة 

 Rafael( سوريانو«) مارتينيز 

»أرماند) و) ()Martinez SORIANO

 Armand( برانكو«) سانتوس  دوس 

من) ( ()DOS SANTOS BRANCO

مهامهما كمدبرين؛

بن) السالم  السيدين عبد  تعيين 

مدبرين) بصفتهما  ميكو  وعمر  مولى 

 ديدن؛

اعتماد نظام أسا�سي  ديد تحت)

شكل شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشريك وحيد.)

القانونـي) باإليـداع  القيــام  تـم 

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

يناير) (19 االبتدائية للعرائش بتاريخ)

2823)تحت رقم)41.
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 GCW MOROCCO  

 GENERAL CONTRACTING

WORKS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد) بالرباط  (2823 يناير) (4 بتاريخ)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملميزات التالية):

 GCW MOROCCO (: التسمية)

 GENERAL CONTRACTING

.WORKS MAROC

الهدف اال تماعي):)اإلنعاش العقاري.



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2272

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 1888 إلى) موزعة  درهم  (188.888
درهم،) (188 حصة ا تماعية بقيمة)
قد تم تحريرها بالكامل واملخصصة)
للشركاء)بما يتناس7 مع مساهماتهم،)

أي):
الحامل) االحرش،) فيصل  السيد 
 A635758( : رقم) الوطنية  للبطاقة 

588)حصة)؛
الحامل) األزرق،) املكي  السيد 
 A341118( : رقم) الوطنية  للبطاقة 

588)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمرر ما عدا السنة األولى) (31 إلى)

تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع) (،15 (: اال تماعي) املقر 
األبطال،)شقة رقم)4،)أكدال،)الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
الحامل) االحرش،) فيصل  السيد 
وذلك) (A63575( الوطنية) للبطاقة 

ملدة غير محدودة.
باملحكمة) التجاري  السجل  رقم 

التجارية بالرباط)165555.
مقتطف من أ ل اإلشهار
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 PANAFRICAIN EVENTS
MAROC

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك وحيد

رأسمالها : 188.888 درهم
املقر اال تماعي : 15 شارع األبطال، 

شقة رقم 4، أكدال، الرباط
رقم السجل التجاري : 965)15

تفويت حصص ا تماعية
لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 
 PANAFRICAIN EVENTS MAROC
 2823 26)ديسمرر) بتاريخ) (SARL AU

القرارات التالية):
ا تماعية) حصة  (1888 تفويت)
الكرزابي) مينة  السيدة  البائعة  بين 
 DIALLO السيد) إليه  واملفوت 

.IBRAHIMA SORY

بأن  ميع) اال تماع  في  اإلقرار 

الشريك) يد  في  ستصبح  األسهم 

 DIALLO IBRAHIMA(الوحيد السيد

العمل) في  الشركة  ستستمر  (SORY

كشركة ذات مسؤولية محدودة من)

شريك وحيد.

الكرزابي) مينة  السيدة  استقالة 

من مهامها كمسيرة.

 DIALLO IBRAHIMA(تأكيد السيد

رقم) السفر  لجواز  الحامل  (،SORY

كمسير) منصبه  في  (O88838621

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)965)15 

بتاريخ)23)يناير)2823.
مقتطف من أ ل اإلشهار

205 P

TEKNIK RADYAN
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد

رأسمالها : 188.888 درهما

سجل تجاري 165637

تأسيس
بتاريخ)6)يناير)2823)تمت صياغة)

 TEKNIK لشركة) األسا�سي  النظام 

RADYAN SARL AU)شركة محدودة)

واحد،) شريك  ذات  املسؤولية 

مقرها) درهما،) (188.888 رأسمالها)

عمر  ديدي،) زنقة  (6 اال تماعي)

القبيبات،)الرباط.

الشريك الوحيد):

الحامل) كسوس،) ياسير  السيد 

A432463)ب) للبطاقة الوطنية رقم)

1888)حصة.

وبيع) استيراد  (: التجاري) النشاط 

والتدفئة،) الترريد  ولوازم  معدات 

والتكييف.

غير) ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

محددة للسيد ياسير كسوس،)الحامل)

.A432463(للبطاقة الوطنية رقم

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
بتاريخ) (132651 رقم) تحت  بالرباط 

25)يناير)2823.
206 P

URBANO - GROUP
ش.م.م

هبة حصص ا تماعية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
 2822 نوفمرر) (38 بتاريخ) املنعقد 
 URBANO - املسماة) للشركة 
GROUP)ش.م.م رأسمالها)188.888 
درهم ومقرها اال تماعي حي العدير،)
(،187 رقم) الجميل  املنظر  تجزئة 

املحل رقم)1)وزان،)تقرر ما يلي):
ا تماعية) حصة  (388 هبة) (- (1
من فئة)188)درهم للحصة من طرف)
السيد أحمد حرودة لفائدة السيدة)
سكينة حرودة والسيد محمد حرودة.
2)-)هبة)588)حصة ا تماعية من)
فئة)188)درهم من طرف السيدة رقية)
حرودة) فيروز  السيدة  لفائدة  رافع 
واآلنسة شيماء)حرودة والسيدة منى)

حرودة والسيد محمد حرودة.
3)-)تحيين القانون األسا�سي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)
بتاريخ) بوزان  االبتدائية   باملحكمة 

23)ديسمرر)2822)تحت رقم))2)3.
207 P

BATI ORNEMENT
ش.م.م

هبة حصص ا تماعية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
 2822 نوفمرر) (38 بتاريخ) املنعقد 
 BATI ORNEMENT(للشركة املسماة
درهم) (188.888 رأسمالها) ش.م.م 
ومقرها اال تماعي حي العدير،)تجزئة)
الطابق األول،) (،1(4 رقم) (1 النهضة)

وزان،)تقرر ما يلي):
ا تماعية) حصة  (388 هبة) (- (1
من فئة)188)درهم للحصة من طرف)
السيد أحمد حرودة لفائدة السيدة)
سكينة حرودة والسيد محمد حرودة.

ا تماعية) حصة  (588 هبة) (- (2

من فئة)188)درهم للحصة من طرف)

السيدة) لفائدة  رافع  رقية  السيدة 

فيروز حرودة واآلنسة شيماء)حرودة)

والسيدة منى حرودة والسيد محمد)

حرودة.

األسا�سي) القانون  تحيين  (- (3

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ) بوزان  االبتدائية   باملحكمة 

23)ديسمرر)2822)تحت رقم)27)3.

208 P

TOP ELECTROMENAGER
SARL AU

ش.م.م

تفويت حصص ا تماعية
تعيين مسير  ديد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ)28)نوفمرر)2822)للشركة)

 TOP ELECTROMENAGER(املسماة

درهم) (188.888 رأسمالها) ش.م.م 

ساحة) ومقرها اال تماعي زرقطوني،)

االستقالل رقم)7،)وزان،)تقرر ما يلي):

1)-)بيع)388)حصة ا تماعية من)

طرف) من  للحصة  درهم  (188 فئة)

السيد أحمد حرودة لفائدة السيدة)

فيروز حرودة واآلنسة شيماء)حرودة.

2)-)بيع)258)حصة ا تماعية من)

طرف) من  للحصة  درهم  (188 فئة)

السيدة) لفائدة  رافع  رقية  السيدة 

سكينة حرودة والسيدة منى حرودة.

3)-)بيع)188)حصة ا تماعية من)

طرف) من  للحصة  درهم  (188 فئة)

السيد محمد حرودة لفائدة السيدة)

مونى حرودة.

حرودة) أحمد  السيد  تعيين  (- (4

املسير األول للشركة ملدة غير محدودة.

تعيين السيدة فيروز حرودة) (- (5

غير) ملدة  للشركة  الثانية  املسيرة 

محدودة.

تعيين سكينة حرودة املسيرة) (- (6

الثالثة للشركة ملدة غير محدودة.
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األسا�سي) القانون  تحيين  (- (7

للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ) بوزان  االبتدائية   باملحكمة 

28)ديسمرر)2822)تحت رقم)26)3.

209 P

AJAMS HUILES
ش.م.م

تعيين مسيرة  ديدة للشركة
استقالة مسير

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

 2822 ديسمرر) (19 بتاريخ) املنعقد 

 AJAMS HUILES املسماة) للشركة 

درهم) (288.888 رأسمالها) ش.م.م 

ومقرها اال تماعي دوار باب الحاج،)

 ماعة وقيادة سيدي رضوان،)إقليم)

وزان،)تقرر ما يلي):

1)-)استقالة السيد عبد هللا مزدار)

من وظيفته كمسير لشركة.

2)-)تعيين السيدة  ودية فجري،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة   حاملة 
مسيرة للشركة ملدة) (B45659( رقم)

غير محدودة.
القانون) ومالئمة  تحيين  (- (3

األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط)

بتاريخ) بوزان  االبتدائية   باملحكمة 

2)يناير)2823)تحت رقم)32)3.

210 P

 JAMAL DESIGN &

CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)بتاريخ)17)سبتمرر)2821)تم)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

 JAMAL( DESIGN( &

.CONSTRUCTION

شارع مرس) (26 (: املقر اال تماعي)

1،)الدار) 3،)الطابق) السلطان،)شقة)

البيضاء.

مقاول مطور) (: الهدف اال تماعي)

عقارات ملختلف األعمال أو املقاوالت.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

بالشريك) املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسمال):)188.888)درهم.

 Jamal ASSOUL(الحصص):)السيد

1888)حصة.

 Jamal :)تم تعيين السيد) التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  (ASSOUL

محددة.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمرر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

تحت السجل التجاري رقم) البيضاء)

.517359

211 P

 FAIM CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة 
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  البيضاء) بالدار 

باملواصفات التالية):

.FAIM CONSULTING

زنقة سارية) (12 (: املقر اال تماعي)

ابن زونيم،)الطابق)3)شقة)3،)النخيل،)

الدار البيضاء.

االستشارات) (: اال تماعي) الهدف 

اإلدارية.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.

الرأسمال):)18.888)درهم.

  FADILI السيدة) (: الحصص)

IMAN 188)حصة.

 FADILI(التسيير):)تم تعيين السيد

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  (IMAN

محددة.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمرر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء)بتاريخ)19)يناير)2823)تحت)

رقم)21)54).
السجل التجاري رقم)643)56.

212 P

 STE CENTRE COMMERCIAL
AL MADINA

SARL
تأسيس شركة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (2823 يناير) (19 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):
 STE CENTRE COMMERCIAL

.AL MADINA SARL
شارع رحال) (38 (: املقر اال تماعي)
(،5 الشقة) الطابق الثاني،) املسكيني،)

الدار البيضاء.
الهدف اال تماعي):)وسيط عقاري)
بجميع) والقيام  العقاري  واإلنعاش 

أعمال البناء)املختلفة.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الرأسمال):)188.888)درهم.

الحصص):)
السيد محمد نصايص)348)حصة)؛

 338 حاريص) مصطفى  السيد 
حصة)؛

السيد محمد الزهري)338)حصة.
تم تعيين السيدمحمد) (: التسيير)
الحامل للبطاقة الوطنية) نصايص،)
ملدة) للشركة  مسيرا  (B359334 رقم)

غير محددة.
من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمرر.
املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 
 2823 يناير) (25 بتاريخ) البيضاء)
 تحت رقم)55637))السجل التجاري)

رقم)569439.
213 P

STE NEW CASA
SARL AU

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2823 يناير) (13 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

.STE NEW CASA SARL AU

شارع رحال) (38 (: املقر اال تماعي)

(،5 الشقة) الطابق الثاني،) املسكيني،)

الدار البيضاء.

اإلنعاش) (: اال تماعي) الهدف 

العقاري والقيام بجميع أعمال البناء)

املختلفة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.

الرأسمال):)188.888)درهم.

السيد عبد اللطيف) (: الحصص)

الطالبي)1888)حصة.

تم تعيين عبد اللطيف) (: التسيير)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  الطالبي،)

ER(86962)مسيرا للشركة ملدة) رقم)

غير محددة.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمرر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

 2823 يناير) (24 بتاريخ) البيضاء)

 تحت رقم)55347))السجل التجاري)

رقم)569191.

214 P

STE PINK PHARMA
SARL AU

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2823 يناير) (16 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

.STE PINK PHARMA SARL AU

الورود) تجزئة  (: اال تماعي) املقر 
D9)رقم)5)زنقة)46،)سيدي معروف،)

الدار البيضاء.



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2274

مواد) بيع  (: اال تماعي) الهدف 

التجميل والصيدلة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسمال):)188.888)درهم.

خديجة) السيدة  (: الحصص)

الكحالوي)1888)حصة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

خديجة الكحالوي،)الحاملة للبطاقة)

مسيرة) (BE693364 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محددة.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمرر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

 2823 يناير) (24 بتاريخ) البيضاء)
 تحت رقم))5534))السجل التجاري)

رقم)569195.

215 P

STE A.B LUX PRO
SARL AU

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2823 يناير) (9 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

.STE A.B LUX PRO SARL AU

شارع رحال) (38 (: املقر اال تماعي)

(،5 الشقة) الطابق الثاني،) املسكيني،)

الدار البيضاء.

اإلنعاش) (: اال تماعي) الهدف 

العقاري والقيام بجميع أعمال البناء)

املختلفة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد.

الرأسمال):)188.888)درهم.

:)السيد عزيز بوحمامي) الحصص)

1888)حصة.

تم تعيين السيد عزيز) (: التسيير)

الحامل للبطاقة الوطنية) بوحمامي،)
ملدة) للشركة  مسيرا  (TA44918 رقم)

غير محددة.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمرر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

 2823 يناير) (24 بتاريخ) البيضاء)

 تحت رقم)55346))السجل التجاري)

رقم)569217.

216 P

STE TALUX PRO
SARL AU

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)

تم) (2823 يناير) (1( بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

.STE TALUX PRO SARL AU

شارع رحال) (38 (: املقر اال تماعي)

(،5 الشقة) الطابق الثاني،) املسكيني،)

الدار البيضاء.

اإلنعاش) (: اال تماعي) الهدف 

العقاري والقيام بجميع أعمال البناء)

املختلفة.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.

الرأسمال):)188.888)درهم.

الرحيم) عبد  السيد  (: الحصص)

طو�سي)1888)حصة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

للبطاقة) الحامل  طو�سي،) الرحيم 

مسيرا) (BK43653 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غير محددة.

من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمرر.

املدة):)تم تحديدها في)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

 2823 يناير) (24 بتاريخ) البيضاء)

 تحت رقم)55344))السجل التجاري)

رقم)569193.

217 P

STE KOP TIKINCI
SARL

حل شركة 
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

بالدار البيضاء)بتاريخ)13)يناير)2823 

تم اإلعالن عن حل مسبق لشركة):

.STE KOP TIKINCI SARL

مقر التصفية):)332)شارع ابراهيم)

شقة) الخامس،) الطابق  الروداني،)

املعاريف،) ريحان،) إقامة  (،21 رقم)

الدار البيضاء.

مصفي الشركة):)تم تعيين السيد)

محمد زهاري،)الحامل للبطاقة الوطنية)
والسيد أنس زهاري) (BK68451 رقم)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

BK651721)كمصفيان للشركة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ) البيضاء) بالدار   التجارية 

 (55614 تحت رقم) (2823 يناير) (25

تعديل رقم)3328.

218 P

BRAND & BEAUTY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : 197 شارع 

الزرقطوني، زنقة شالة ب، رقم 18 

الطابق الرابع، الدار البيضاء

س.ت 437571

تغيير في التسيير
بمقت�سى الجمع العام الغير) (- (1

تقرر) (2822 ديسمرر) (6 عادي بتاريخ)

ما يلي):

بونكاب) السيد  استقالة  قبول 

أيوب من مهام التسيير وتعيين السيدة)

أزريع مسيرة  ديدة ووحيدة) مونية 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)يوم)23)يناير)

2823)تحت رقم)55225).
بيان مختصر
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GREEN LAB SOLUTIONS
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمال الشركة : 2.588.888 درهم
املقر اال تماعي : 41 إقامة مرفاي، 

 زنقة زاكي الدين الطاو�سي، 

الدار البيضاء
تحويل مقر الشركة

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
بتاريخ) (GREEN LAB SOLUTIONS

))نوفمرر)2822)التالي):
تحويل مقر الشركة من)41 إقامة 
الطاو�سي،  الدين  زاكي  زنقة  مرفاي، 
الدار البيضاء إلى املنطقة الصناعية 
حد   ،144 رقم  التجزئة  الساحل، 

السوالم.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)
االبتدائية بررشيد يوم)24)يناير)2823 

تحت رقم)95.
الشركة مسجلة بالسجل التجاري)
تحت) بررشيد  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)17575.
220 P

LES OPTICIENNES
SARL

رأسمالها : 188.888 درهم
املقر اال تماعي : الرباط، حي 

الرياض، املركز التجاري آسيما، 
محل رقم 3

إن الجمع العام االستثنائي لشركاء)
شركة) (LES OPTICIENNES شركة)
رأسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 
(: اال تماعي) مقرها  درهم  (188.888
املركز التجاري) الرباط،)حي الرياض،)
يوم) واملنعقد  (3 رقم) محل   آسيما،)

13)سبتمرر)2822)قرر ما يلي):
فوت السيد أعبي نور الدين)258 
إلى السيدة كنزة) (188 حصة من فئة)

زروق.
استقالة وإخالء)ذمة السيد آعبي)
نور الدين والسيدة نوال السمار من)

مهامهما كمسيرين للشركة.
تعيين السيدة كنزة زروق كمسيرة)

للشركة ملدة زمنية غير محدودة.
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تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ديسمرر) (29 يوم) بالرباط  التجارية 

2822)تحت الرقم)131988.
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STE DOUNDA
SARL

رأسمالها : 188.888 درهم

املقر اال تماعي : ملتقى شارع موالي 
رشيد وعبد الكريم الخطابي، حرثية 

رقم 46، تمارة

إن الجمع العام االستثنائي لشركة)

STE DOUNDA)شركة ذات مسؤولية)
درهم) (188.888 رأسمالها) محدودة،)

شارع  ملتقى   : اال تماعي) مقرها 

موالي رشيد وعبد الكريم الخطابي، 

46، تمارة واملنعقد يوم)  حرثية رقم 

4)أغسطس)2822)قرر ما يلي):

إبراء)ذمة السيدة فاطمة السالمي)

كمصفية للشركة من  ميع مهامها.

تصفية الشركة تصفية نهائية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط يوم)19)يناير)2823 

تحت الرقم)132351.
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DIPOLATTO
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك واحد
رأسمالها : 188.888 درهم

املقر اال تماعي : 4 زنقة واد زيز، 

الطابق الثالث، شقة رقم 7، أكدال، 

الرباط

إعالن تصفية شركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 DIPOLATTO لشركة) االستثنائي 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك واحد،)شركة في طور التصفية)

 2822 ديسمرر) (28 بتاريخ) تم  الذي 

تقرر ما يلي):

املصادقة على تقرير املصفي.

تحديد رصيد التصفية النهائية.

قرار قفل التصفية.

إبراء)ذمة املصفي وإنهاء)تفويضه.

التوكيل للقيام باإل راءات الالزمة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

2823)تحت) 25)يناير) بالرباط بتاريخ)

رقم)132658.
من أ ل التلخيص والنشر

املصفي

223 P

 TRAVAUX

 AMENAGEMENTS

 LOCATION INDUSTRIE

SECURITE- TRAVALIS

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمال يبلغ : 9.588.888 درهم

 املقر اال تماعي : تجزئة الهاشمية 3، 

الطابق األول، شارع محمد 

الخامس، عمارة السعادة الشقة 

رقم 16، تمارة 

اعتماد اختصار إلسم الشركة
بمقت�سى محضر الجمعية العامة)

 TRAVAUX لشركة) االستثنائية 

 AMENAGEMENTS LOCATION

الذي تم) ( (INDUSTRIE SECURITE

بتاريخ)))نوفمرر)2822،)تقرر ما يلي):

اختصار) (TRAVALIS قرار اعتماد)

على) واملوافقة  الشركة،) السم 

تضمينه في مختلف وثائقها رسائلها،)

فواتيرها،)إعالناتها،)وأي وثيقة أخرى)

صادرة عن الشركة ومو هة إلى األغيار.

تغيير املادة)2)من النظام األسا�سي)

للشركة.

تحديث النظام األسا�سي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ)2)ديسمرر)2822)تحت)

رقم)138943.
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PANDA HOTEL
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد 
 رأسـمــالها : 88.888) درهــم

املقر اال تماعي : 2 شارع الحسن 
الثاني إقامة مطال�سي، تطوان

إدماج ضم 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب) (- (I
تم تحرير محضر) (2822 19)ديسمرر)
لشركة) الوحيد  الشريك  قرارات 
والتي) (PANDA HOTEL SARL AU

تقرر بمو به ما يلي):
الشركة) إدارة  تقرير  اعتماد 

املتعلق باإلدماج؛
مراق7) تقرير  على  املصادقة 

الحصص عن االدماج؛
اإلدماج) اتفاقية  على  املوافقة 
 LES شركة) ضم  إدماج  وشروط 
GRANDS PANDAS)من قبل شركة)

PANDA HOTEL)؛
املال) رأس  في  زيادة  تحقق 
 14.888 مقدارها) عينية  بمساهمة 
من) املال  رأس  يرتفع  وبذلك  درهم 
88.888))درهم إلى)14.888))درهم،)
وإنشاء)148)سهًما  ديًدا بقيمة)188 
لشركاء) مخصص  سهم  لكل  درهم 
الشركة املضمومة بارتفاع))يصل إلى)

78)سهم لكل منهم؛
القانوني) الشكل  تغيير  استنتاج 
 SARL من) (PANDA HOTEL لشركة)

AU)إلى)SARL)؛
 PANDA شركة) غرض  تغيير 
إلى) »فندق مع مطعم«) من) (HOTEL

»بناء)وإدارة واستغالل العقارات«؛
الجديد) التوزيع  بشأن  ( تحديد)

لرأس املال؛
 6 3)و) 1)و) )للمواد) تعديل مترابط)

من النظام األسا�سي للشركة)؛
االعتماد الكامل للقوانين املحدثة)؛

أسئلة مختلفة.
II)-)تم اإليداع القانوني لدى كتابة)
الضبط باملحكمة االبتدائية بتطوان)
بتاريخ)3)يناير)2823)تحت رقم)2628. 

للتلخيص والنشر
التسيير

225 P

شركة تهيئة الصويرة موكادور
ش.م

اختصار سايموغ ش.م
 STE D’AMENAGEMENT

 D’ESSAOUIRA MOGADOR 
Par abréviation SAEMOG SA

شركة مساهمة
الرأسمال اال تماعي : 88).73).2)) 

درهم
املقر اال تماعي : الكولين II، رقم 33، 

طريق النواصر، سيدي معروف 
الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء
تحت رقم 3)1339

التعريف الضريبي : 2283853
مجلس) محضر  بمقت�سى  (- (1
اإلدارة للشركة املؤرخ في)15)ديسمرر)

2822)تقرر ما يلي):
تجديد والية السيد محمد املهدي)
ملدة) عام  مدير  كرئيس  هللا  عطية 

سنة إلى غاية)31)ديسمرر)2823.
معاينة تغيير تسمية عضو مجلس)
التي) ش.م«) للتأمين  »سهام  اإلدارة)
تبعا)  أصبحت)»سنالم املغرب ش.م«)
املقررة) اال تماعية  التسمية  لتغيير 
بواسطة محضر الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ))2)ديسمرر)2821.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)24)يناير)2823)تحت)

رقم)55447).
مقتطف للبيان
املمثل القانوني
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شركة إقامات كولف دو موكادور
ش.م

اختصار إر جي إم ش.م
 RESIDENCES DU GOLF DE

 MOGADOR 
Par abréviation RGM SA

شركة مساهمة
الرأسمال اال تماعي : 1.888.888 درهم
املقر اال تماعي : الكولين II، رقم 33، 

طريق النواصر، سيدي معروف 
الدار البيضاء
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السجل التجاري بالدار البيضاء
تحت رقم 174171

التعريف الضريبي : 2262771
مجلس) محضر  بمقت�سى  (- (1
اإلدارة للشركة املؤرخ في)24)ديسمرر)
السيد) والية  تجديد  تقرر  (2822
محمد املهدي عطية هللا كرئيس مدير)
ديسمرر) (31 إلى غاية) عام ملدة سنة 

.2823
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)24)يناير)2823)تحت)

رقم)55446).
مقتطف للبيان

املمثل القانوني
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شركة فندق كولف دو موكادور
ش.م

اختصار آش جي إم ش.م
 HOTEL DU GOLF DE

 MOGADOR 
Par abréviation HGM SA

شركة مساهمة
الرأسمال اال تماعي : 446.969.888 

درهم
املقر اال تماعي : زنقة عبد الحق بن 
محيو، إقامة كالريس، الشقة رقم 
62، الطابق السادس، الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء
تحت رقم 174173

التعريف الضريبي : 2262772
مجلس) محضر  بمقت�سى  (- (1
اإلدارة للشركة املؤرخ في)15)ديسمرر)
السيد) والية  تجديد  تقرر  (2822
محمد املهدي عطية هللا كرئيس مدير)
ديسمرر) (31 إلى غاية) عام ملدة سنة 

.2823
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)24)يناير)2823)تحت)

رقم))5544).
مقتطف للبيان

املمثل القانوني
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فيطا كوم

مكت7 الحسابات والجبايات واستشارة)

املقاوالت

38)زنقة لبنان،)الشقة رقم))،)حي املحيط،)

الرباط

الهاتف):)12 38 72 8537

STE Y2K
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

من شريك احد

ب : 188.888 درهم

العنوان : عمارة )5 شقة A3 زنقة 

واد سبو، أكدال، الرباط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

28)ديسمرر)2822)تم تأسيس شركة)

من شريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد بالخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

.STE Y2K SARL AU(:(التسمية

الهدف):)منتزه مائي.

املقر اال تماعي):)عمارة))5،)شقة)

A3)زنقة واد سبو،)أكدال،)الرباط.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس.

حدد) (: اال تماعي) الرأسمال 

 188.888 في) اال تماعي  الرأسمال 

درهم مقسمة إلى)1888)حصة بقيمة)

188)درهم لكل حصة بحوزة السيدة)

ياسمينة خصال.

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمرر.

تسيير الشركة):)تم تعيين السيدة)

ياسمينة خصال مسيرة للشركة ملدة)

غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2823 يناير) (25 بتاريخ) التجارية 

بالرباط.

 165633 (: رقم السجل التجاري)

بالرباط.
لالستشارة والتنبيه

فيطا كوم
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STE SUDMAGEC
شركة سود ما يك ش.م.م

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك واحد

رأسمالها : 188.888 درهم

 املقر الرئي�سي : رقم 246 شارع 

ولي العهد، كلميم

 الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ 22 ديسمرر 2822

العام) الجمع  مقررات  بمو 7 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)22)ديسمرر)

2822)تم االتفاق على ما يلي):

املصادقة على التفويت عن طريق)

اال تماعية) الحصص  لكافة  الهبة 

لفائدة) خزو  ر�سى  للسيد  اململوكة 

خزو) هللا  عبد  السيد  له  املوهوب 

وعددها)188)حصة ا تماعية قيمتها)

اإلسمية)1888)درهم للواحدة.

قبول السيد عبد هللا خزو شريكا)

 ديدا بالشركة.

تعيين السيد عبد هللا خزو مسير)

وحيدا للشركة ملدة غير محددة مع)

تمتيعه بجميع الصالحيات.

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

املحين للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بكلميم بتاريخ)17)يناير)2823 

تحت رقم)505/2023.
اإلدارة
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BASSATINES EL FADEL
SARL

شركة بساتين الفضل

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 68.888 درهم

 املقر الرئي�سي : دوار اك�سي 

ايت وابلي، طاطا

 الجمع العام االستثنائي 
بتاريخ 22 ديسمرر 2822

العام) الجمع  مقررات  بمو 7 

االستثنائي املنعقد بتاريخ)22)ديسمرر)

2822)تم االتفاق على ما يلي):

املصادقة على التفويت عن طريق)
اال تماعية) الحصص  لكافة  الهبة 
لفائدة) خزو  ر�سى  للسيد  اململوكة 
السادة عبد هللا خزو) لهم  املوهوب 
حصة) (28 وعددها) خزو  ورشيد 
 1888 اإلسمية) قيمتها  ا تماعية 

درهم للواحدة وذلك كما يلي):
السيد عبد هللا خزو)18)حصص)؛

السيد رشيد خزو)18)حصص.
قبول استقالة السيد ر�سى خزو)

من تسيير الشركة.
تعيين كل من السيد عدي خزو)
والسيد عبد هللا خزو مسيرين للشركة)
مع تمتيعهما بجميع الصالحيات مع)

إمكانية ممارستها بشكل منفصل.
األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

املحين للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بطاطا بتاريخ))1)يناير)2823 

تحت رقم)213/2023.
اإلدارة
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 SOCIETE YOUSSBEL
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية
لشريك واحد

حي السالوي بلوك مرروكة رقم 78
سيدي قاسم

السجل التجاري 981)2
حل مبكر للشركة

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 
ديسمرر) (2( يوم) الشركة  بمقر 
تم تدوين محضر مسجل يوم (2822 

18)يناير)2822)مضمونه.
حل مبكر للشركة من حي السالوي)
بلوك مرروكة رقم)78)سيدي قاسم.

املسير) السيد  اشراف  تحت 
يوسف) بلبهلول  الواحد  والشريك 

.AS11((5(بطاقته
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)
قاسم يوم)13)يناير)2823)تحت رقم)

.1(
232 P
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SOCIETE GAM ARIJ
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأس املال 188.888 درهم

شارع موالي عبد العزيز زنقة 
الصنوبر مكت7 4 القنيطرة

السجل التجاري 57795
حل مبكر للشركة

املرعازي) زين7  السيدة  بقرار من 
للشركة) الواحدة  والشريكة  املسيرة 
ومسجل) موقع  محضر  تدوين  تم 
من) للشركة  مبكر  حل  مضمونه 
مقرها اال تماعي الكائن بشارع موالي)
عبد العزيز زنقة الصنوبر مكت7 رقم)
السيدة) مسيرتها  إشراف  تحت  (4
زين7 املرغادي بطاقتها الوطنية رقم)

.GK134392
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بالقنيطرة يوم)19)أبريل)2822)تحت)

رقم)91181.
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 SOCIETE SUCBEL
DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية

رأس املال : 188.888 درهم
شارع الجيش امللكي رقم 18

مشرع بلقصيري
السجل التجاري رقم  27173

حل مبكر للشركة
املنعقد) العام  الجمع  بمقت�سى 
ديسمرر) (16 يوم) الشركة  بمقر 
تم تدوين محضر مسجل يوم (2822 

28)ديسمرر)2822)مضمونه.
شارع) من  للشركة  مبكر  حل 
تحت إشراف) (18 الجيش امللكي رقم)
السيد ادريس هرمك بطاقته الوطنية)

.G45381(رقم
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بمشرع)
تحت) (2823 يناير) (19 بلقصيري يوم)

رقم)).
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LOCAPARIS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
سجل تجاري رقم 5)49

سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2822 ديسمرر) (2( بتاريخ) بسطات،)

تم إقرار ما يلي):
 FAIROUZ السيدة) تعيين 
لشركة) كمسيرة  ديدة  (EL FILAHI
 M. السيد) واستقالة  (LOCAPARIS

.MOHAMED MOUHMID
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات)
رقم) تحت  (2823 يناير) (1( بتاريخ)

.23/29
من أ ل الخالصة والبيان

ائتمانية)»كونت كلير«
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TRANSASCOLI
SARLAU

سجل تجاري رقم 3527
تعديالت بالشركة

سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2822 ديسمرر) (22 بتاريخ) بسطات،)
قرر الشريك الوحيد ومسير الشركة)

ما يلي):
زيادة رأسمال الشركة املحدد في)
 2.(88.888 بقيمة) درهم  (188.888

درهم ليصبح)2.988.888)درهم.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات)
رقم) تحت  (2823 يناير) (18 بتاريخ)

.12/23
من أ ل الخالصة والبيان

ائتمانية)»كونت كلير«
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PRATORA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي سجل بالدار)
(،2822 نوفمرر) (22 بتاريخ) البيضاء،)
تم وضع القوانين األساسية لشركة)

ذات مسؤولية محدودة.

التسمية):)»براتورا«)ش.ذ.م.م.
من بين أهداف الشركة) (: الهدف)

ما يلي):
مجزئ) تا ر،) عقاري،) منعش 

أرا�سي.
26،)شارع مرس) (: املقر اال تماعي)
السلطان شقة رقم)3،)الطابق األول،)

الدار البيضاء.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حدد  (: اال تماعي) الرأسمال 

مبلغ)188.888)درهم.
للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)

بنداود حجي وعبد املجيد حجي.
من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 
ديسمرر من) (31 إلى غاية) يناير  فاتح 

كل سنة.
األرباح) من  يخصم  (: األرباح)
تكوين) أ ل  من  (%5 ب) يقدر  ما 
أن) إلى  للشركة  القانوني  االحتياط 

يبلغ عشر الرأسمال اال تماعي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالسجل)
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجاري 
رقم) تحت  (2822 ديسمرر) (27

.(52833
بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 
بالدار) التجاري لدى نفس املحكمة 

البيضاء)تحت رقم)3)5666.
من أ ل الخالصة والبيان

ائتمانية)»كونت كلير«
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 CABINET DE PATHOLOGIE
HATIM

SARL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
سجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (،2823 يناير) (4 بتاريخ) بسطات،)
لشركة) األساسية  القوانين  وضع 
ذات مسؤولية محدودة،)ذات شريك)

وحيد.
مخترر التحاليل الطبية) (: الهدف)

والكيميائية والصناعية.

العمليات) عامة  ميع  وبصفة 

املنقولة) املالية التجارية الصناعية،)

االرتباط) يمكنها  التي  املنقولة  أو غير 

مباشرة أو بصفة غير مباشرة بأهداف)

ازدهار) على  تساعد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.

بالطابق) شقة  (: اال تماعي) املقر 

 28 العمارة رقم) (2 األول الشقة رقم)

شارع الحسن الثاني سطات.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.
في) حدد  (: اال تماعي) الرأسمال 

مبلغ)188.888)درهم.
للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)

 ليل حتيم.
من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 
فاتح يناير إلى غاية)31)ديسمرر من كل)

سنة.
ما) األرباح  من  يخصم  (: األرباح)
يقدر ب)5%)من أ ل تكوين االحتياط)
يبلغ عشر) أن  إلى  للشركة  القانوني 

الرأسمال اال تماعي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات)
رقم) تحت  (2823 يناير) (19 بتاريخ)

.33/23
بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

بسطات تحت رقم)7327.
من أ ل الخالصة والبيان

ائتمانية)»كونت كلير«
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LUXURY ESCALES
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم وحيد
يبلغ رأسمالها : 58.888 درهم
املقر اال تماعي : إقامة الصباح

عمارة املشيل رقم 5 املجموعة 7
ح.ي.م الرباط

السجل التجاري بالرباط 125393
القرار األول):

بعد) الوحيد،) املساهم  يوافق 
على) اإلدارة،) تقرير  قراءة  سماع 

التقرير املذكور الحل املبكر للشركة)

هذا) من  اعتبارا  الودية  وتصفيتها 

اليوم.
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اتباع) سيتم  الفترة،) هذه  خالل 
في) »الشركة  بتسمية) الشركة  اسم 
التصفية«)يج7 أن يظهر هذا البيان)
الوثائق) في  ميع  املصفي  واسم 
ألطراف) املخصصة  واملستندات 

ثالثة.
مقر) أن  الوحيد  املساهم  قرر 
الصباح) إقامة  في  ثابت  التصفية 
 7 املجموعة) (5 رقم) املشيل  عمارة 

ح.ي.م الرباط.
القرار الثاني):

تعيين) الوحيد  املساهم  قرر 
مصف للشركة طوال مدة التصفية)
مواليد) من  سالم،) مريم  السيدة  (:
أنتي7 فرنسا،) في  (19(6 أكتوبر) (14
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.PM(36973(رقم
مقيمة في رياض األندلس شقة)12 

.Imm (9(،حي الرياض،)الرباط
تقر السيدة مريم سالم بأنها تقبل)
ال) بأنها  وتشهد  كمصفية  وا باتها 
في) عليه  املنصوص  للحظر  تخضع 
يمنح) بها  املعمول  واللوائح  القوانين 
أوسع) املصفي  الوحيد  املساهم 
وهي) مهمته،) لتنفيذ  الصالحيات 

تحقيق األصول وتسوية االلتزامات.
العمل) ملواصلة  مخول  املصفي 

الحالي لغرض التصفية فقط.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني في سجل باملحكمة التجارية)
2823)تحت) 26)يناير) بالرباط بتاريخ)

رقم)132632.
من أ ل التلخيص والنشر

التسيير
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 SOCIETE MAROCAINE
 DE MAINTENENCE DES

RAMES A GRANDE VITESSE
شركة مجهولة

برأسمال : 22.888.888 درهم
املقر اال تماعي : ) مكرر، شارع
عبد الرحمن الغفيقي، أكدال

الرباط
السجل التجاري : 115597

القرار األول):

صادق الجمع العام باإل ماع على)

إضافة االسم التجاري)SIANA)إلى

 SOCIETE MAROCAINE DE

 MAINTENENCE DES RAMES A

GRANDE VITESSE

القرار الثاني):

قرر) أعاله،) القرار  ضوء) في 

املساهمون تعديل املادة)2)من النظام)

األسا�سي على النحو التالي):

اسم الشركة هو):

 SOCIETE MAROCAINE DE

 MAINTENENCE DES RAMES A

GRANDE VITESSE

SIANA(:(اسمها التجاري هو

بقية املقال ستبقى بدون تغير.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني في سجل املحكمة التجارية)

بالرباط بتاريخ)25)يناير)2823،)تحت)

رقم)132634.
من أ ل التلخيص والنشر

التسيير
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BON TRAV
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريح)16)يناير)2823)بالدار البيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

BON TRAV(:(التسمية

األعمال) في  مقاول  (: الهدف)

هندسة) شركة  (/ والبناء) املختلفة 

البناء) مواد  في  التجارة  (/ مدنية)

بالجملة.

زنقة) (13 (: التجاري) العنوان 

املعاريف) (18 رقم) (5 الطابق) القصر 

28388)الدار البيضاء.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)188.888)درهم مقسمة إلى)1888 

للحصة) درهم  (188 بقيمة) حصة 

السيد محمد كاسمي.

تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  كاسمي 

محدودة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمرر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

التجاري) السجل  في  التقييد  تم 

 569113 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

بتاريخ)23)يناير)2823.
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TIBA DABO
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريح)16)يناير)2823)بالدار البيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.

TIBA DABO(:(التسمية

األعمال) في  مقاول  (: الهدف)

هندسة) شركة  (/ والبناء) املختلفة 

البناء) مواد  في  التجارة  (/ مدنية)

بالجملة.

زنقة والد) ((6 (: العنوان التجاري)

 28388  49 متجر) (1 الطابق) زيان 

الدار البيضاء.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)188.888)درهم مقسمة إلى)1888 

للحصة) درهم  (188 بقيمة) حصة 

السيدة امصري ياسمينة.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

للشركة) كمسيرة  ياسمينة  امصري 

ملدة غير محدودة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمرر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

التجاري) السجل  في  التقييد  تم 

 569123 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

بتاريخ)23)يناير)2823.
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NOSOR
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريح)16)يناير)2823)بالدار البيضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
NOSOR(:(التسمية

الهدف):)تا ر تركيبات كهربائية)/)
تا ر في األدوات الكهربائية بالجملة.

زنقة) (13 (: التجاري) العنوان 
املعاريف) (18 رقم) (5 الطابق) القصر 

28388)الدار البيضاء.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)188.888)درهم مقسمة إلى)1888 
للحصة) درهم  (188 بقيمة) حصة 

السيد محمد كاسمي.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  كاسمي 

محدودة.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمرر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
التجاري) السجل  في  التقييد  تم 
 569125 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

بتاريخ)23)يناير)2823.
243 P

GASSPUR
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريح)16)يناير)2823)بالدار البيضاء)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
GASSPUR(:(التسمية

الطبوغرافية) الطباعة  (: الهدف)
LITHO CHROME)من خالل عملية)
أثاث) في  /تا ر  النموذ ية) الصور 

املكت7 بالجملة.
زنقة) (13 (: التجاري) العنوان 
املعاريف) (18 رقم) (5 الطابق) القصر 

28388)الدار البيضاء.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)188.888)درهم مقسمة إلى)1888 
للحصة) درهم  (188 بقيمة) حصة 

السيد محمد كاسمي.
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تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  كاسمي 

محدودة.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمرر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
التجاري) السجل  في  التقييد  تم 

 569115 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 

بتاريخ)23)يناير)2823.
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LEBOXMARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال : 188.888 درهم

املقر اال تماعي : زنقة ماسا، منطقة 

بور ون، ايمان 3، الدار البيضاء

RC : 96735 - IF : 37532398

تفويت حصص
تغيير املقر اال تماعي

العام) بمو 7 محضر اال تماعي 

 2822 أكتوبر) (12 غير العادي بتاريخ)

تقرر ما يلي):

الدار) (: اال تماعي) املقر  تغيير 
منطقة) ماسا،) زنقة  البيضاء،)

بور ون،)ايمان)3.

بين) سهم  (288 بتحويل) إقرار 

السيدة رانية بنكيران إلى السيدة ريم)

بنكيران.

بين) سهم  (288 بتحويل) إقرار 

السيد) إلى  بنكيران  رانية  السيدة 

أحمد بنكيران.

بين) سهم  (288 بتحويل) إقرار 

السيدة) إلى  بنكيران  رانية  السيدة 

سارة بنكيران.

بين) سهم  (288 بتحويل) إقرار 

السيدة) إلى  بنكيران  رانية  السيدة 

صوفيا بنكيران.

شركة) لرأسمال  توزيع  ديد 

.LEBOXMARRAKECH

صحيح) بشكل  الشركة  تلتزم 

بتوقيع) املصرفية  املعامالت  بجميع 

السيدة) أو  بنكيران  أحمد  السيد 

صوفيا بن كيران.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.
إعطاء)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) للدار   التجارية 
رقم) تحت  (2822 ديسمرر) (28
التجارية) وباملحكمة  ((51152
بتاريخ (12(67 رقم) تحت   بمراكش 

38)نوفمرر)2822.
245 P

TANGERSANTE
Société à Responsabilité limitée

A Associe Unique
Au(capital(de : 100.000 Dhs

 Siège(social : Casablanca 7 RES
RAMI(RUE(SEBTA(ETG 2 BU 8
RC : 450481 - IF : 39433688

استمرارية النشاط
بمو 7 قرارات الشريك الوحيد)
بتاريخ)26)سبتمرر)2822)تقرر ما يلي):

استمرارية النشاط.
إعطاء)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) للدار   التجارية 
رقم) تحت  (2822 ديسمرر) (26

.(51776
246 P

PSYSANTE
Société à Responsabilité limitée

A Associe Unique
Au(capital(de : 100.000 Dhs

 Siège(social : Casablanca 7 RES
RAMI(RUE(SEBTA(ETG 2 BU 8
RC : 450479 - IF : 39434199

استمرارية النشاط
بمو 7 قرارات الشريك الوحيد)
بتاريخ)26)سبتمرر)2822)تقرر ما يلي):

استمرارية النشاط.
إعطاء)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) للدار   التجارية 
رقم) تحت  (2822 ديسمرر) (26

.(51749
247 P

MOBISPHERE

Société à Responsabilité limitée

Associe Unique

Au(capital(de : 1.000.000 Dhs

 Siège(social : Rabat - Immeuble

 Saraya, 4ème(étage, Angle(Bd

Riad(et(Av(Al(Arz, Hay(Riad

R.C : 129225

استمرارية النشاط

بمو 7 قرارات الشريك الوحيد)

بتاريخ)11)أكتوبر)2822)تقرر ما يلي):

استمرارية النشاط.

إعطاء)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ديسمرر) (12 بتاريخ) للرباط  التجارية 

2822)تحت رقم)18473.
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SARAYA HOLDING

Société Anonyme

Responsabilité limitée 

Au(capital(de : 30.000.000 Dhs

 Siège(social : Rabat - Immeuble

 Saraya, 4ème(étage, Angle(Bd

Riad(et(Av(Al(Arz, Hay(Riad

R.C : 69911

تجديد مهمة متصرف

بمو 7 قرارات املساهمين بتاريخ)

7)يوليو)2822)تقرر ما يلي):

السيد) متصرف  مهام  تجديد 

املعتصم بالغازي.

املعتصم) السيد  مهام  تجديد 

بالغازي بصفته رئيس مدير عام.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) (3 بتاريخ) للرباط  التجارية 

2822)تحت رقم))772.

249 P

GUERCIF VOYAGES
برأسمال قدره 1.588.888 درهم
)3، شارع يوسف ابن تاشفين

 رسيف
RC : 111 - IF : 4550214

ICE : 001824170000033
وفاة الشريك والتوزيع الجديد لرأس 

املال
بمو 7 قرارات الجمع العام غير)
أكتوبر) (24 بتاريخ) املنعقد  العادي 

2822)قرر شركاء)الشركة ما يلي):
إقرار بوفاة املرحوم السيد محمد)
بلحسن بصفته شريكا والتنازل عن)

طريق امليراث ألسهمه.
لرأس) الجدي  بالتوزيع  اإلقرار 

املال.
إقرار بوفاة املرحوم السيد محمد)

بلحسن بصفته مديرا للشركة.
محمد) سيدي  السيد  تعيين 

بلحسن مديرا مشاركا.
إصالح القوانين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  رسيف بتاريخ)22)نوفمرر)

2822)تحت رقم)7-2822)3.
250 P

PUREDERMA
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

برأسمال قدره : 188.888 درهم
7، زنقة سبتة إقامة رامي الطابق 
الثاني رقم املكت7 ) الدار البيضاء
RC : 497159 - I.F : 50158751

تغيير غرض الشركة
بمو 7 قرارات الشريك الوحيد)

بتاريخ)5)سبتمرر)2822)تقرر ما يلي):
تغيير غرض الشركة.

تحديث النظام األسا�سي.
إعطاء)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) للدار   التجارية 
رقم) تحت  (2822 ديسمرر) (13

.(58872
251 P
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DM TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة

الشريك الوحيد
برأسمال قدره : 388.888 درهم

131، شارع أنفا، إقامة أزير
الدار البيضاء

RC : 426039 - IF : 33676807
ICE : 002197387000019

تغيير إسم الشركة وزيادة رأس املال
بمو 7 قرارات املساهم الوحيد)

بتاريخ)24)أكتوبر)2822)قرر ما يلي):
 SOURCE تغيير إسم الشركة من)

.DM Technology(إلى(NOW
خالل) من  املال  رأس  زيادة 
املال من الرصيد) التضمين في رأس 
املتبقي البالغ)298.888)درهم ليصبح)
 388.888 إلى) درهم  (18.888 من)

درهم.
التعديل النسبي للقوانين واعتماد)

القوانين املعدلة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نوفمرر) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2822)تحت رقم)46851).
252 P

BLACK VENTURY
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
 2822 ديسمرر) (29 بتاريخ) البييضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):
BLACK VENTURY(:(التسمية

سبتة) زنقة  (،7 (: اال تماعي) املقر 
إقامة رامي الطابق الثاني مكت7 رقم)

))الدار البيضاء.
الهدف اال تماعي):

عرر) التسويق  خدمات   ميع 
الهاتف والخدمات املتنوعة في مجال)

االتصاالت.
العمليات) عامة  ميع  وبصفة 
املالية) أو  التجارية  أو   الصناعية 
أو األوراق املالية أو العقارات املتعلقة)
كليا) مباشر  غير  أو  مباشر   بشكل 
أعاله املذكورة  باألنشطة   أو  زئيا 

)أو التي تعزز تنميتها.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

الرأسمال):)188.888)درهم.
السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمرر.
املدة):)99)سنة.

الحصص):
 33.333 مسناوى) عمر  السيد 

درهم.
دكاري) مهدي  محمد  السيد 

33.334)درهم.
 33.333 اوستاد) عادل  السيد 

درهم.
التسيير):

الحامل) مسناوى  عمر  السيد 
 BE7(68(3 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الساكن ب)5)زنقة مضيق الهرمز عين)

الذئاب الدار البيضاء.
السيد محمد مهدي دكاري الحامل)
 BE767529 رقم) الوطنية  للبطاقة 
زنقة احمد الشر�سي) (53 الساكن ب)

بوركون الدار البيضاء.
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجارية بالدار البيضاء.
السجل التجاري):)569581)بتاريخ)

25)يناير)2823.
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BISFOR LOGISTIC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : Résidence

 Centre Californie Boulevard
 Hifa(Ain(Chock - CASABLANCA

RC : 413647
I.F: 26166809

تفويت حصص ا تماعية
وتوسيع النشاط اال تماعي

بمو 7 قرارات الشريك الوحيد)
بتاريخ)9)ديسمرر)2822)تقرر ما يلي):

توسيع النشاط اال تماعي.

تفويت حصص ا تماعية.
لرأسمال) الجديد  التقسيم 

الشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.
إعطاء)الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) للدار   التجارية 
رقم) تحت  (2822 ديسمرر) (26

.(51763
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ATA VALUE CAPITAL
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار)
تم) (23/12/2022 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):
ATA VALUE CAPITAL(:(التسمية
زنقة محمد) (77 (: املقر اال تماعي)
الدار) (57 رقم) (18 الطابق) سميحه 

البيضاء.
الهدف اال تماعي):

القطاع) في  األسهم  في  االستثمار 
السياحي،) الصناعي،) العقاري،)
والتجارة) التكنولو يا  الطبي،)
اإللكترونية)،)الخدمات اللو ستية،)
شراء)وبيع  ميع املنتجات واألشياء،)
الشحن والنقل وكافة املجاالت ذات)

الصلة.
املذكورة) االستثمارات  إدارة 
واإلدارة املباشرة للشركات واملشاريع)

املشاركة فيها.
لالستثمارات) واملشورة  املساعدة 
أو) مباشر  بشكل  سواء) املذكورة 
وساطة) خالل  من  مباشر  غير 
األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين)

املتخصصين.
املعامالت) وعموما،) ميع 
التجارية،)الصناعية،)العقارية والغير)
تكون) قد  والتي  املالية،) العقارية،)
مباشرة) غير  أو  مباشرة  صلة  ذات 
باألهداف املذكورة أعاله وتساهم في)

تطويرها أو تمديدها.
:)شركة مجهولة) الشكل القانوني)

االسم.
الرأسمال):)1.888.888)درهم.

السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمرر.

املدة):)99)سنة.
الحصص):)

(: الشركة) رأسمال  مبلغ 

1.888.888)درهم،)مقسم كالتالي):

(: فهري) فا�سي  الطي7  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (3.332

للحصة.

السيد علي العلمي شمس):)3.332 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

(: التعالبي) الرزاق  عبد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (3.332

للحصة.

 1 (: العلمي شمس) نزهة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

1)حصة) (: السيدة امينة الشرربي)

بقيمة)188)درهم للحصة.

حصة) (2 (: صابر) امينة  السيدة 

بقيمة)188)درهم للحصة.
رئيس مجلس اإلدارة):

التعالبي)) الرزاق  عبد  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)BE(892(5)عنوانه):

شقة) (، (E تجزئة فير مارين عمارة)

أوالد عزوز) (81 GH   82 الطابق) (22

النواصر الدار البيضاء.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  القانوني 

تحت) (29/12/2022 بتاريخ) البيضاء)
رقم)566977.
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SOCIETE CACITOP
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمو 7 

وإقامة) تم إنشاء) (2822 ديسمرر) (28

قانون الشركة التي تتصف كما يلي):

 SOCIETE CACITOP (: التسمية)

SARL AU

الصفة القانونية):)ش.م.م.ش.و.

مهندس محترف مساح) (: الهدف)

طبوغرافي.

املقر اال تماعي):)تجزئة رياض رقم)
61)الطابق)3)سيدي عالل البحراوي)

تيفلت.
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املدة):)99)سنة.

درهم) (188.888 (: املال) رأس 

 188 1888)حصة بقيمة) مقسمة في)

الواحد) الشريك  على  موزعة  درهم 

كالتالي):

1888)حصة للسيد عادل الشراج)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA783(4(رقم

التسيير):)للسيد))ملدة غير محدودة.)

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

وتنتهي في)31)ديسمرر من كل سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

السجل) رقم  (571 رقم) تحت  (2823

التجاري)1437.
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RB ART-GALERIE شركة

ش.م.م

رأسمالها اال تماعي : 188.888 درهم

املقر اإل تماعي : الطابق األر�سي

رقم 111، زنقة عالل بن أحمد 

أمكيك بلفيدير - الدارالبيضاء

تغيير املقر اال تماعي للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

يوم) املنعقد  للشركة  االستثنائي 

27/09/2022)قرر ما يلي):

للشركة) اإل تماعي  املقر  تحويل 

إلى العنوان التالي):

(- زيان) دوار  (( كلم) أكادير  طريق 

مراكش.

بدال من):

زنقة) (،111 رقم) األر�سي  الطابق 

(- بلفيدير) أمكيك  أحمد  بن  عالل 

الدارالبيضاء.

تم) فإنه  التغيير  هذا  إثر  وعلى 

تعديل الفصل))4()الرابع من القانون)

باملقر) املتعلق  للشركة  األسا�سي 

اال تماعي.)

تم) (: القانوني) اإليداع 

املحكمة) لــــدى  القانــــوني  اإليـــــداع 

بتــــــــــاريخ)) البيضاء) بالدار  التجارية 

09/01/2023)تحت رقم):)86))ولدى)

(: بتـاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 

24/01/2023)تحت رقم):))14481.
ملخص قصد النشر

COMPTAGESTEX

مراكـــــش
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BELAATIK ENERGY
S.A.R.L/AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة في شريك وحيد 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

بمدينة) ومسجل  (2823 يناير) (17

تم) (2823 يناير) (17 بتاريخ) تزنيت 

املسؤولية) ذات  الشركة  تأسيس 

محددة) وحيد  شريك  في  املحدودة 

العناصر كما يلي):

 BELAATIK ENERGY (: التسمية)

S.A.R.L/AU

التجاري) املحل  (: املقر اال تماعي)
تجزئة طارق) (18 رقم) مبنى  (82 رقم)

طريق كلميم تيزنيت.

الصحية،) التركيبات  (: الغرض)

أو) العزل  الحراري،) العزل  للتدفئة،)

أنظمة الدخان الصناعية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

املسيرة):)بلعتيق سليمان.

رأس املال):)18.888)درهم مقسم)

درهم) (188 188)حصة بما قدره) الى)

لكل حصة.

من) املالية  أو  اال تماعية  السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمرر.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

رقم) تحت  بتيزنيت  االبتدائية 

32/2023)بتاريخ)19)يناير)2823 .

رقم السجل التجاري)5431.
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CAFE ARIWAK KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

تاريخ تسجيل العقد العرفي بتاريخ)

والتي) القنيطرة  في  (2822 يوليو) (13

تحمل الخصائص التالية):

الهدف اال تماعي):)1)-)مقهى.

2)-)قاعة الشاي.

رأسمال الشركة):)188.888)درهم)

فئة) من  حصة  (1888 إلى) مقسمة 

188)درهم للحصة الواحدة مملوكة)

للسيد سعيد ذهيبة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

السنة املالية من فاتح يناير إلى)31 

ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر اال تماعي):)تجزئة الحوزية،)

بلوك ف،)رقم)185،)القنيطرة.

ذهيبة) سعيد  السيد  (: املسيران)

والسيد أسامة ذهيبة.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

881)6)بالقنيطرة.

259 P

YMB LUXURY MOTORS
RC : 132735

املقر اال تماعي : رقم 435، شارع 

الجيش امللكي، ح ي م، الرباط

العام) املحضر  ملقتضيات  تبعا 

االستثنائي تقرر ما يلي):

للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 

(،435 من املقر القديم الكائن برقم)

شارع الجيش امللكي،)ح ي م،)الرباط.)

الطابق) (: إلى املقر الجديد الكائن ب)

التحت أر�سي،)شارع الجيش امللكي،)

حي املنزه،)رقم)435،ح ي م،)الرباط.

لدى) الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

 25)يناير)2823)تحت رقم)132612.
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BLEU LINE BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
قد) الرباط  في  (2823 يناير) (14  
 BLEU LINE شركة) ( تأسيس) تم 
والتي تحمل الخصائص) (BUSINESS

التالية):
الهدف اال تماعي):)1)-)بيع وشراء)

لوازم وأدوات املكت7.
2)-)مفاوض.

رأسمال الشركة):)188.888)درهم)
فئة) من  حصة  (1.888 إلى) مقسمة 
188)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

على الشكل التالي):
 (88 (: بلعيا�سي) أيمن  السيد 

حصة.
 288 (: راشيد) هللا  عبد  السيد 

حصة.
من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
(،5( عمارة) (: اال تماعي) املقر 
شقة ألف)3،)زنقة واد سبو،)أكدال،)

الرباط.
املسير):)عبد هللا راشيد.

التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 
165599)بالرباط.
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MABANI STAR
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 188.888 درهم

املقر اال تماعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 3 الشقة رقم 6،

الدار البيضاء
بمو 7 عقد عرفي مؤرخ بالدار)
(،2823 يناير) (18 بتاريخ) البيضاء)
املذكورة) للشركة  الشركاء) قرر 
املسؤولية) محدودة  شركة  أعاله،)
وضع القانون األسا�سي للشركة ذات)

املميزات التالية):
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.MABANI STAR(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

مطور) مباني،) (: الهدف اال تماعي)

عقارات.

العقارية) العمليات  أو  املباني 

األخرى))الشراء)والبيع في(.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجاري.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

عبد العزيز غالي والسيد عبد الرزاق)

غالي والسيدة سعيدة غالي كمسيرين)

للشركة.

في) حدد  (: اال تماعي) الرأسمال 

 1.888 إلى) موزعة  درهم  (188.888

حصة من فئة)188)درهم وهي موزعة)

كالتالي):

السيدة) ملكية  في  حصة  (138

عتيقة غالي.

السيد) ملكية  في  حصة  (217

عبد العزيز غالي.

217)حصة في ملكية السيد عبد)

الرزاق غالي.

السيدة) ملكية  في  حصة  (189

حسناء)غالي.

السيدة) ملكية  في  حصة  (189

تورية غالي.

السيدة) ملكية  في  حصة  (189

فتيحة غالي.

السيدة) ملكية  في  حصة  (189

سعيدة غالي.

الشركة ملتزمة بالتوقيع املشترك)

غالي) العزيز  عبد  »السيد  للمسيرين)

السيد) أو  غالي  الرزاق  والسيد عبد 

سعيدة) والسيدة  غالي  العزيز  عبد 

غالي) الرزاق  عبد  السيد  أو  غالي 

والسيدة سعيدة غالي«.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)في)24)يناير)2823)تحت رقم)

55333).)الشركة سجلت في السجل)

التجاري تحت رقم)941)56.
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شركة اكستر سيرفيس 24
ش.م.م ذ.ش.و

12 مكرر، زنقة ليبان، رقم 3، 
لوصيو - الرباط

للشريك) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2823 يناير) (18 بتاريخ) الوحيد 
يناير) (18 بتاريخ) الرباط  في  املسجلة 
األسا�سي) القانون  وضع  تم  (2823
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

باملميزات التالية):
التسمية):)شركة)»اكستر سيرفيس)

24« ش.م.م ذ.ش.و.
زنقة  مكرر،   12  : التجاري  املقر 

ليبان، رقم 3، لوصيو، الرباط.
املوضوع : إصالح األ هزة املكتبية.

التفاوض.
الخدمات املتنوعة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد وسعيدي الصادق.

درهم   188.888  : الرأسمال 
موزعة بين الشركاء كما يلي :

السيد وسعيدي الصادق : 1888 
حصة.

املجموع : 1888 حصة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
يناير   25 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2823 تحت رقم 132611.
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إثما نية فداد ش.ذ.م.م

5)املركز التجاري ابن سينا أگدال الرباط

الهاتف85 37 77 59 72

 ASSURANCE شركة
SECASSURE

ش.ذ.م.م
بيع الحصص اال تماعية 
تعيين مدير مشارك  ديد 

تعديل القانون األسا�سي للشركة
العام) الجمع  محضر  حس7 
بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
قرر الشريك الوحيد) (17/01/2023
ذات) ش.ذ.م.م«) »سيكاسور  بشركة)
والتي) درهم  (688.888 الرأسمال)
يو د مقرها ب):)رقم)12,)زنقة فريتو)
أگدال) إقامة النخيل,) (1 ( شقة رقم)

الرباط.)ما يلي):

5948)سهما) املصادقة على بيع) (-
يملكها السيد عبد هللا حسن التازي)
 »SECASSURE SARL« شركة) في 
محجوبة) السيدة  زو ته  لصالح 
والسيدة)) سهما  (5768 ب) حلوي 
سهما وذلك) (1(8 ب) ( بنزكري أمينة)
النظام) من  (12 املادة) ألحكام  طبقا 

األسا�سي.
وتبعا لذلك فان البند السابع من)
نظام األسا�سي للشركة سيصبح على)

الشكل التالي):
 5768 حلوي) محجوبة  السيدة 

حصة ا تماعية.
السيدة أمينة بنزكري):)8)1حصة)

ا تماعية.
السيد عبد هللا حسن التازي):)68 

حصة ا تماعية.
حصة) (6888 (: مجموعه) ما  أو 

ا تماعية.
محجوبة) السيدة  تعيين 
لشركة) مشاركة  مديرة  حلوي 
 ASSURANCE SECASSURE«
SARL«)،)لفترة غير محددة مع منحها)
والتصرف) اإلدارة  صالحيات   ميع 
النظام) أحكام  في  عليها  املنصوص 
والية) وتجديد  للشركة  األسا�سي 

املدير السيد عبد هللا حسن التازي.
تعديل القانون األسا�سي للشركة)
املادة) في  عليه  منصوص  هو  كما 

5-96)من القانون.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (23/01/2023 بتاريخ)

.132456
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CHEZ BENNIS
SARL AU
تأسيس

 CHEZ BENNIS (: الشركة) اسم 
.SARL AU

تنظيم) (: اال تماعي) الهدف 
الجاهزة) األطباق  )تحضير  الحفالت)

وخدمة الو بات()مطعم.
شقة) (223 رقم) (: املقر اال تماعي)

رقم)1)الطابق)1)حي النهضة الرباط.

رأسمال الشركة):)188.888)درهم)

 188 فئة) من  حصة  (1888 مقسم)

درهم للحصة الواحدة للسيد كمال)

بنيس.

التسيير):)كمال بنيس.
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.165231
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 PROJECT CYPHER AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 188.888 درهم 

84 زنقة واد زيز الطابق الثالث شقة 
رقم 7 أكدال الرباط

حل مسبق
1)-)بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)27 

ديسمرر)2822،)قرر مشاركو الشركة)

 PROJECT CYPHER AFRICA«

SARL«)ما يلي):)

حل الشركة بشكل مسبق.

تعيين املصفي للشركة في شخص)

السيد))حمزة كحكحني.
زنقة واد) (84  عل العنوان التالي)
زيز الطابق الثالث شقة رقم)7)أكدال)

الرباط.

مقرا للتصفية.

القانوني) اإليداع  تم  وقد  (- (2

 لدى املحكمة التجارية بالرباط يوم

 23)يناير)2823)تحت عدد)132482. 
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FISCUS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 18.888 درهم

18, شارع شعي7 الدكالي، أكدال-

الرباط

حـــل نهائي
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (I 

26)ديسمرر)2822،)قرر مسير الشركة)

ذات) شركة  (»FISCUS SARL AU«

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 
رأسمالها)18.888)درهم.
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II)-)تقرر ما يلي):

املصفي) تقرير  على  املوافقة  (- (1

لعملية) النهائي  الحساب  وعلى 

التصفية.

2)-)إتمام عملية التصفية وإعفاء)

املصفي من مهامه.

القانوني) اإليداع  تم  وقد  (- (III

لدى املحكمة التجارية بالرباط يوم)

17)يناير)2823)تحت رقم)2)1322. 
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MAROC HISSABATES
SARL AU

الشريك)) قرر  (.20/01/2022

 MAROC للشركة) الوحيد 

HISSABATES)ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد ما يلي):))

طرف)) من  حصة  (1888 تفويت)

السيد عبد الكبير غرنوبل إلى السيد)

 هاد واكريم.)

الكبير) عبد  السيد  استقالة 

غرنوبل من منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد  هاد واكريم كمسير)

وحيد للشركة.

من) (43 و) (7 و) (6 املواد) تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

بتاريخ) (13268( رقم) تحت  بالرباط 

.24/01/2023
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ABTAL LAKHLIFI
SARL

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

بتاريخ)31)أكتوبر)2822)تقرر ما يلي):

 18 الخليفي) عثمان  السيد  باع 

درهم) (188 حصص ا تماعية بثمن)

احسان) سعد  السيدة  إلى  للحصة 

بوتكروت.

باملحكمة) (131793 رقم) إيداع 

ديسمرر) (2( التجارية بالرباط بتاريخ)

2822)السجل التجاري رقم)18956.

269 P

مكت7 األستاذ رشيد شوقي،)موثق بمدينة تمارة
7،)شارع الحسن الثاني،)شقة رقم)2)بيركوال)

تمارة

شركة فوكاسيون لوازير
شركة مجهولة

رأسمالها 888.888.)4 درهم
املقر اال تماعي : أكادير زنقة فندق 

املدينة عمارة  مال، الطابق الثالث 
شقة رقم 14

السجل التجاري رقم 91)11
التعريف الضريبي 69)6983

رقم التعريف املوحد للمقاولة 
 8815711(9888871

1)-)بمقت�سى محضر الجمع العام)
(،2822 يونيو) (15 بتاريخ) االستثنائي 
رأسمال) خفض  فيه  تقرر  الذي 
اال تماعي من)888.888.)4)درهم إلى)

11.888.888)درهم.
لدى) تم  (: القانوني) اإليداع  (- (2
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2823 يناير) (25 بأكادير بتاريخ)

رقم)413.
للخالصة والبيان

مكت7 األستاذ رشيد شوقي
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األمانة امللكية للمغــــرب)
29،)شارع العلويين رقم)1)-)الرباط

BMZS PROMO
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
لشركة) (2822 ديسمرر) (16 بتاريخ)
»BMZS PROMO«)ش.ذ.م.م مقرها)
املحيط) حفيظ  محل  (،48 الرباط،)
رأسمالها) العربي،) املغرب  شارع 
واملسجلة) درهم  (18.888.888
بالسجل التجاري تحت رقم)585)11 

قد تقرر ما يلي):
تفويت هبة وهي عبارة عن حصة)
املذكوري) السيدة  تمتلكها  واحدة 
فوزية في الشركة لصالح ابنها السيد)

سمير بويزار.
االستثنائي) العام  الجمع  إن 
 2822 ديسمرر) (19 بتاريخ) املنعقد 
قد صادق على تفويت الهبة املذكور)
رأسمال) تخفيض  قرر  كما  أعاله،)
إلى) درهم  (18.888.888 الشركة من)

5.888.888)درهم.

وعليه تم تعديل املادتين)6)و)7)من)

القوانين األساسية للشركة.

أسا�سي  ديد) نظام  وضع  تم 

بتاريخ)28)ديسمرر)2822.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2823 يناير) (24 بتاريخ)

.132592

271 P

YOZI EAT
SARL

رأسمالها 88.888).4 درهم

تغيير املقر اال تماعي
الجمع) محضر  بمقت�سى 

بتاريخ املسجل  االستثنائي   العام 

قرر) بالرباط،) (2822 ديسمرر) (13  

شركاء)شركة)»YOZI EAT SARL«)ما)

يلي):

للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 

(،7 محل رقم) رياض األندلس،) (: من)

إلى) الرباط،) حي الرياض،) (،(7 عمارة)

:)تمارة،)تجزئة)13،)محل رقم)2)و)3،)

املنطقة الصناعية.

تحديث القانون الداخلي للشركة)

وفق التغييرات السابقة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

2823)تحت) 16)يناير) بالرباط بتاريخ)

رقم)132233.
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BROTHER TRAVEL
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2822 ديسمرر) (23 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):)1)-)النقل السياحي.
املقر):)رقم)2)شارع عنابية سكتور)

11)حي الرياض الرباط.

رأس املال):)حدد رأسمال املال بما)

قدره)188.888)درهم.

من) الشركة  تدار  (: التسيير)

طرف السيد أشرف فهدي ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم السجل) (2823 يناير) (23 بتاريخ)

رقم) تحت  (165539 (: التجاري)

.132426
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BRA MULTI SERVICES

SARL

رأسمال الشركة : 18.888 درهم

مقر اال تماعي : 15 شارع األبطال 

رقم 4 أكدال الرباط

 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

ديسمرر)2822)بالرباط قد تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تحمل الخصائص التالية):

 BRA MULTI (: التسمية)

.SERVICES SARL

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

:)مقاول اعمال) الهدف اال تماعي)

متنوعة.

رأسمال الشركة):)18.888)درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمرر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى تبتدئ من التسجيل.

املقر اال تماعي):)15)شارع األبطال)

رقم)4)أكدال الرباط.

بوليد) الناصر  السيد عبد  تعيين 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

التجاري) بالسجل  التنفيذ  رقم 

رقم)165533)الرباط.
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TATASUD PRO TRADING 
SARL AU

رأسمال الشركة : 188.888 درهم
مقر اال تماعي : 15 شارع األبطال 

رقم 4 أكدال الرباط
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 3)يناير)2823)بالرباط قد تم تأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):
 TATASUD PRO (: التسمية)

.TRADING SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
مقاول) (: اال تماعي) الهدف 

العمليات التجارية.
 188.888 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمرر من كل سنة ما عدا) (31 إلى)

السنة األولى تبتدئ من التسجيل.
املقر اال تماعي):)15)شارع األبطال)

رقم)4)أكدال الرباط.
مسير) ادراز  سمير  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غير محدودة.
التجاري) بالسجل  التنفيذ  رقم 

رقم)165535)الرباط.
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STE UMAMIMAC
SARL AU

رقم السجل التجاري : 165569
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع) تم  (2823 يناير) (4 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الصناعية) اإلصالحات  (: الهدف)

)تشغيل ورش عمل(.

االستيراد والتصدير.

تا ر.

املقر):)عمارة رقم)38)شقة رقم)) 

حسان) شارع موالي أحمد الوكيلي،)

الرباط.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)188.888)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

محدودة من طرف):

محمد عتابو.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2823 يناير) (24 بتاريخ)

.1324(4
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LA LIGNE BLANCHE
إعالن

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

 2822 نوفمرر) (21 بتاريخ) ملنعقد 

لشركة الخط األبيض تمت املصادقة)

 LB اختصار) إضافة  على  باإل ماع 

 LA« الشركة) تسمية  على  (- Sigle

تم) وبالتالي  (»LIGNE BLANCHE

تغيير الفصل)2)من القانون األسا�سي)

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132464.
ملخص من أ ل النشر
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 SOCIETE ABDELWAHED

INVEST
SARL

شركة عبد الواحد انفيست

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 18.888 درهم

مقرها اال تماعي : 61 زنقة )9 

التعاون حي الحسني الدار البيضاء

بقرار من الجمع العام االستثنائي)

تم) (2821 ماي) (25 بتاريخ) املنعقد 

اتخاذ القرارات التالية):

الحصة) تفويت  على  املصادقة 
اال تماعية الوحيدة اململوكة للسيد)
محمد عليد لفائدة أخيه السيد عبد)

الواحد عليد.
للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
من) الشركة  اسم  تغيير 
أنفيست«) الواحد  »عبد  االسم)
إلى) (»ABDELWAHED INVEST«
 ALMAYDAN« سكن) امليدان  اسم 

.»SAKAN
توسيع الغرض اال تماعي للشركة)
كراء) تحت  أو  كراء) غرض  ليشمل 

العقارات باسم ولفائدة الشركة.
تأكيد تعيين السيد عبد الواحد)
عليد مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة مع  ميع الصالحيات.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  للمحكمة  التجاري 
 2821 أغسطس) (5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)9199)7.
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 COMPAGNIE MINIERE DE
TOUISSIT

CMT
الشركة املنجمية لتويسيت

شركة مساهمة
رأسمالها 123.388.)16 درهم

مقرها اال تماعي : 98-)) زنقة 
العربي الدغمي الطابق الثالث 

28888 الدار البيضاء
السجل التجاري رقم 32499

الدار البيضاء
تغيير في مجلس اإلدارة

من) (16-2 املادة) ألحكام  وفقا 
املنجمية) للشركة  األسا�سي  النظام 
في) اإلدارة  مجلس  اتخذ  لتويسيت 

2)ديسمرر)2822،)القرار التالي):
أوربان) محمد  السيد  تعيين 
مدير عام مفوض للشركة املنجمية)

لتويسيت.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

الرقم) تحت  (2822 21)ديسمرر)

.(51274
للبيان والنشر
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MARBAH ACCOUNTING SARL

عقد التسيير الحر
املوقع) العرفي  العقد  بمقت�سى 

 2822 نوفمرر) (17 بتاريخ) بالرباط 

 2822 ديسمرر) (22 بتاريخ) واملسجل 

لغزال) ايت  الحسين  السيد  قام 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
الحر) التسيير  بمنح  (A683722 رقم)

لجميع األصل التجاري املسجل تحت)
رقم)6)696.

بالرباط) التجارية  باملحكمة 

13)ساحة رابعة العدوية) والكائن ب)

أكدال الرباط إلى السيدة فاليري ان)

لبطاقة) الحاملة  مويسيت  سيسيل 

.A828748K(اإلقامة رقم

من) تبتدئ  سنة  ملدة  وذلك 

للتجديد) قابلة  (2822 نوفمرر) فاتح 

التلقائي.
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ZAINA LOOK
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (- (1

بالقنيطرة يوم)11)أكتوبر)2822،)قد)

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 ZAINA LOOK SARL (: التسمية)

.AU
رأسمال الشركة : 188.888 درهم 

مقسم على 1888 حصة بثمن 188 

درهم للحصة.

املقر اال تماعي : 1 شارع قرطبة 

عمارة دال الشقة 43 اقامة الفرات 

- القنيطرة.
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محل   : اال تماعي  الهدف 

وبيع  النساء  حالقة  التجميل، 

مستحضرات التجميل.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 

القاطنة بتجزئة ياسمين  زريق كوثر 

عمارة )1 شقة 12 تابريكت - سال، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحاملة 

AB623964، ملدة غير محدودة.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالقنيطرة يوم 23 نوفمرر 2822.
3 - االندراج في السجل التجاري 
التجاري  بالسجل  : سجلت الشركة 

بالقنيطرة تحت رقم 67417.
لإلشارة والنشر

املسيرة):)زريق كوثر
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 TRUST BUSINESS

SOLUTIONS
شركة تراست بزنس سليوشنز 

للنظم اإلدارية

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

مقر الفرع : شقة رقم 1 حي الفرح 

بوتقورت شارع سيدي ابراهيم 

أوالين – تيزنيت 

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 38 في) واملسجل  املؤرخ  االستثنائي 

في) فرع  فتح  قرر  (،2822 ديسمرر)

املغرب على العنوان التالي):)شقة رقم)

حي الفرح بوتقورت شارع سيدي) (1

ابراهيم أوالين تيزنيت.

كما قرر فتح الفرع باملغرب بنفس)

تراست) شركة  (: التجاري) االسم 

اإلدارية))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ( ( للنظم) سليوشنز  بزنس 

.TRUST BUSINESS SOLUTIONS

محمد) أحمد  السيد  تعيين  وتم 

الفرع) مسير  مصطفى  علي  منصور 

ملدة غير محدودة.

األسا�سي) النظام  تحديث  مع 

للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية تيزنيت)
رقم) تحت  (13/01/2023 بتاريخ)

2023/19)سجل تجاري رقم5419.
للخالصة والبيان.
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ORIGINE CONSTRUCTION
SARL AU

94 تجزئة السعادة 1 محاميد 
مراكش

رقم التقييد في السجل التجاري 
131(41
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم) مراكش  في  (2822 نوفمرر) (1(  
لشركة) األسا�سي  القانون  إعداد 

باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
 STE ORIGINE (: تسمية الشركة)

.CONSTRUCTION SARL AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر اال تماعي : 94)تجزئة)

السعادة)1)محاميد مراكش.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم.
الحصص العينية):)1888)حصة.

الشخصية) الشركاء) أسماء)
 94 بوسحبي،) صفوان  (: وعناوينهم)

تجزئة السعادة محاميد مراكش.
الشركاء) على  األنصبة  توزيع 
صفوان) للسيد  حصة  (1888 (:

بوسحبي.
أسماء)مسيري الشركة الشخصية)
:)السيد صفوان) والعائلية وعناوينهم)
السعادة) تجزئة  (94 بوسحبي،)

محاميد مراكش.
للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بمراكش  التجارية  باملحكمة 
21)ديسمرر)2822)تحت رقم)56)13.
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AZOUZ ANGE

SARL AU

4 الطابق األر�سي إقامة االميرة 3 

شارع يعقوب املنصور مراكش

رقم التقييد في السجل التجاري 

127841

تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعداد) تم  في مراكش  (2822 ماي) (6

باملميزات) لشركة  األسا�سي  القانون 

التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

 STE AZOUZ (: الشركة) تسمية 

.ANGE SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : حمام.

عنوان املقر اال تماعي : 4 الطابق 

األر�سي إقامة االميرة 3 شارع يعقوب 

املنصور مراكش.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم.

الحصص العينية):)1888)حصة.

الشخصية) الشركاء) أسماء)

وعناوينهم):)العزيزة الشكراء.

الشركاء) على  األنصبة  توزيع 

العزيزة) للسيدة  حصة  (1888 (:

الشكراء.

أسماء)مسيري الشركة الشخصية)

والعائلية وعناوينهم):)السيدة العزيزة)

الفا�سي شقة) شارع عالل  الشكراء،)

رقم)17)عمارة حاتم مراكش.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بمراكش  التجارية   باملحكمة 

 7)يونيو)2822)تحت رقم)127841.
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IMSO
إيمسو

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : 127 شارع 11 

يناير الدار البيضاء

تحويل املقر اال تماعي
الجمعية) مداولة  بمقت�سى  (- (I

فرراير) (13 العامة غير العادية بتاريخ)

قرر تحويل) »إيمسو«) لشركة) (2887

املقر اال تماعي للشركة):

127 شارع  (: من العنوان القديم)

11 يناير الدار البيضاء.

ممر   1  : الجديد  العنوان  إلى 

فيرسو ليرميطاج فرونس فيل الدار 

البيضاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم   -  II

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2887)تحت) ))مارس) البيضاء)بتاريخ)

رقم)298865.
من أ ل التخليص واإلشهار
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MIARIFOU
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (2823 يناير) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالتالي):

.»MIARIFOU«(التسمية):)شركة

الهدف):)أشغال الحراسة.

حي مريم مركز) (: املقر اال تماعي)

أسجن إقليم وزان.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها.

188.888)درهم مجزأ) رأس املال):)

188)درهم) 1888)حصة من فئة) إلى)

الشكل) على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي:

السيدة ليلى املياح):))588)حصة.

 588 (: خريفو) عواطف  السيدة 

حصة.

املجموع):)1888)حصة.
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمرر من كل سنة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
ليلى املياح وعواطف خريفو ملدة غير)
محددة مع  ميع الصالحيات لتسيير)

الشركة.
األرباح) تحديد  بعد  (: األرباح)
لتكوين) (%5 تقتطع) الصافية 

االحتياطي القانوني.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بوزان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2823 يناير) (23 بتاريخ)

39)3)السجل التجاري رقم)2855.
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SOCIETE MDINA’SHOP
S.A.R.L

 RAISON(SOCIAL: BLOC(J(N°82
 3EME ETAGE DIOR ELHOMR

CYM RABAT
 CAPITAL(SOCIAL : 10.000.00

DHS
تأسيس الشركة 

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�سى 
النظام) وضع  تم  (2822 ديسمرر) (5
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
وفق) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 MDINA’SHOP (: التسمية)

.SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
الغذائية) املواد  بيع  (: الغرض)

واملشروبات وكذا التبغ.
املدة):)99)سنة.

 (2 املقر اإل تماعي):)بلوك ج رقم)
الحومر ح.ي.م) الثالث ديور  الطابق 

الرباط.
درهم) (18.888.88 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1888 إلى) مقسمة 
السيد) يمتلكها  للواحدة  درهم  (188

عثمان اصميد.
اصميد) عثمان  السيد  (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر من كل سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)7)1321.
الشركة
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ALSABAMONEY

SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)2)يناير)

شركة) تأسيس  تم  بالرباط  (2823

تحمل الخصائص التالية):

 ALSABAMONEY (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف اإل تماعي):

اإلستيراد والتصدير).

وصرف) عامة  بصفة  التجارة 

العمالت.

وبصفة عامة كل العمليات املالية)

والصناعية والتجارية والعقارية وغير)

أو) مباشر  اتصال  لها  التي  العقارية 

غير مباشر بالهدف اإل تماعي).

املقر اإل تماعي):)عمارة)38)الشقة)

زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان) ((

الرباط.

املدة):)99)سنة.

درهم) (188.888.88 (: املال) رأس 

مقسم إلى)1888)حصة من فئة)188 

درهم.

ديان) سانا�سي  السيد  (: التسيير)

الساكن ب)7)حي اإلنطالق)1)شقة)14 

الرباط) أكدال  التريكي  محمد  شارع 

ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر.

لفائدة) (% (5 بعد خصم) (: األرباح)

اإلحتياط القانوني الفائض يتصرف)

فيه حس7 قرار الشركاء.

 165597 (: التجاري) السجل 

الرباط.

اإليداع) :تم  القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجاية  باملحكمة  القانوني 

بتاريخ)25)يناير)2823.
من أ ل اإلستخالص والبيان
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PRIMUS-INGENIERIE
SARL AU

رأسمالها : 188.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : عمارة 38 شقة 

) زنقة موالي احمد لوكيلي حسان 

الرباط

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2823 يناير) (4

 PRIMUS-INGENIERIE تحمل اسم)

املميزات) على  تتوفر  ش.م.م.ذ.ش.و 

التالية):

شقة) (38 عمارة) (: املقر اإل تماعي)
زنقة موالي احمد لوكيلي حسان) ((

الرباط.

الهدف اإل تماعي):

واملسوحات) الدراسات  مكت7 

والبحوت.

اإلستشارات اإلدارية.

مدة اإلستمرار):)99)سنة.
درهم) (188.888.88 (: املال) رأس 

مقسم إلى)1888)حصة من فئة)188 

درهم موزع كما يلي):

 1888 السليماني) فهد  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد أحمد)) (: التسيير)

حوف كمسير للشركة ملدة زمنية غير)

محدودة.

من) تبتدئ  (: اإل تماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمرر.

لتكوين) (% (5 بعد خصم) (: األرباح)

يوزع) القانوني  اإلحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء)حس7 حصصهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

السجل) تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم)165639.
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اردي جرين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

برأسمال : 128.888.88 درهم

شارع اململكة العربية السعودية ، 

ناصية 6، تمارة 34

بقرار من الجمع العام اإلستثنائي)

لشركة اردي  رين املنعقد بتاريخ)18 

يناير)2823.

سهم لفائدة السيد) (792 تم بيع)

قبل) من  بوسليليح  الرحيم  عبد 

الشركاء)أدناه على النحو التالي):

552)سهم من شركة إيموبل دوغ.

محمد) السيد  من  سهم  (128

الحموتي.
فكري) السيد  من  سهم  (128

الحموتي.

الحموتي) فكري  السيد  استقالة 

من) الحموتي  محمد  والسيد 

منصبيهما كمسيرين للشركة.

مرزوك) بن  أحمد  السيد  تعيين 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
برقم) والساكن  (D1(2934 رقم)
 22 زنقة) (1 الطابق األول شقة) (126

مكناس مسيرا  ديدا) (1 حي أطلس)

لشركة اردي  رين))لفرة غير محددة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني):)لدى محكمة)

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2823 يناير) (25 بتاريخ)

.132613

290 P 

STE. CUPCARS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع) تم  (2823 يناير) (1( بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤوية ذات املميزات التالية:
بدون) السيارات  :كراء) الهدف)

سائق.

 1 بلوك) ( نوباليا) شارع  (4 (: املقر)

قطاع)17)حي الرياض الرباط.
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من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تكوين الشركة.
بما) املال  رأس  حدد  املال:) رأس 

مقسم) درهم  (188.88888 قدره)

درهم) (188 1888)حصة بنسبة) على)
الصندوق) في  ودفعت  للواحدة 

اإل تماعي للشركة.

األرباح)) من  (% (5 تؤخذ) (: األرباح)

الصافية للتأسيس اإلحتياطي).

الحصص):)السيد أيوب مكرودي)

1888)حصة.

املجموع):)1888)حصة.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملدة  مكرودي  أيوب  السيد 

محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري)165449.

291 P

STE. LUXURY BONAT CARS
SARL AU

استقالة مسير
 وتعيين مسير  ديد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تم تغيير بعض) (2823 يناير) (6 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية.)

استقالة السيد مصطفى بوغروم.

من) الشركة  تدار  (: املسير) تعيين 

طرف السيدة لبنى بوغروم ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم السجل التجاري)162563.

292 P

مجموعة املدارس الخاصة النيل
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

12)يناير2823)بتمارة.)قد تم تأسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة التي)

تحمل الخصائص التالية):

املدارس) مجموعة  (: التسمية)

الخاصة النيل شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإل تماعي):

استغالل مؤسسة خاصة للتعليم)

اإلعدادي والثانوي.

الدعم املدر�سي ومتابعة التالميذ)

في الصعوبات املدرسية.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) (188.888.88 في) الشركة 

إ تماعية) حصة  (1888 إلى) مقسم 

بقيمة)188)درهم للحصة في حوزة):)

 388 الحموتي) محمد  السيد 

حصة.

 388 الحموتي) فكري  السيد 

حصة.

السيدة ليلى الحموتي)488)حصة.

التسيير):)

 CIN الحموتي) فكري  السيد 

حي) تمارة،) في  املقيم  (N°R129631

األندلس،)زنقة)5،)رقم))5 .

 CIN الحموتي) محمد  السيد 

شارع) (6 في) املقيم  (N°R((993

باريس) (75885 ساوتون) فريدريك 

فرنسا.

 CIN الحموتي) ليلى  السيدة 

زنقة) تمارة،) في  وتقيم  (N°R((995

الزهراء)حي األندلس،)رقم))5 .

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

(، الصخيرات) (: اإل تماعي) املقر 

إقامة املنظر الجميل.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري باملحكمة اإلبتدائية بتمارة في)

25)يناير)2822)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة تحت رقم السجل التجاري)

.13(191

293 P

MOORISH BUSINESS FIRST

HOMEBNB مقاولة
 SARL

الحل النهائي
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املنعقد بتاريخ))2)ديسمرر)2822)قرر))
السيد عبد املولى الزكراوي والسيدة)
بشرى ارزامة والسيد ياسين الزكراوي)
 HOMEBNB الشركة) مسير  السيد 

. SARL
رأسمالها) التصفية  في  الشركة 

188.888)درهم.
زنقة ضاية) (6 (: مقرها اإل تماعي)
أكدال) (16 الشقة) (4 الطابق) عوا 

الرباط.
بسب7) للشركة  النهائي  الحل 

الوضع الصافي للشركة.
التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)
التجاريةبالرباط يوم)19)يناير)2823 

تحت رقم)4)1323.
ملخص من أ ل النشر

294 P

MOORISH BUSINESS FIRST

 CABINET SBAI مقاولة
CONSEIL JURIDIQUE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
الرباط،) في  (2823 لسنة) يناير  (9
مسؤولية) ذات  لشركة  تحرير  تم 
تحمل) التي  وحيد  بشريك  محدودة 

املميزات التالية):
 CABINET مقاولة) (: التسمية)
SBAI CONSEIL JURIDIQUE)شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد):
الهدف):

والضريبية) املالية  الشؤون  إدارة 
القانونية.

صياغة العقود))العمل،)التجارة(.
املقر اإل تماعي):)6)زنقة ضاية عوا)

الطابق)4)الشقة)16)أكدال الرباط.
مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

ب) يقدر  (: الشركة) رأسمال 
188.888.88)درهم مقسم إلى)1888 
للواحدة) درهم  (188 حصة من فئة)

موزعة كالتالي):
هشام) السيد  حصة  (1888

السباعي العثماني.
تسير الشركة) (: التسيير واإلمضاء)
السيد) (: ملدة غير محدودة من طرف)

هشام السباعي العثماني.
بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد هشام السباعي العثماني.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر من كل سنة.
تقسيم األرباح):)بعد اقتطاع)5)%)
كاحتياط قانوني يوزع الباقي حس7)

قرار الشركاء.
التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)
التجارية بالرباط يوم)26)يناير)2823 

تحت الرقم)165649.
ملخص من أ ل النشر

295 P 

MOORISH BUSINESS FIRST

 OBICO MAROC مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي حرر 
الرباط،) في  (2823 لسنة) يناير  (17
مسؤولية) ذات  لشركة  تحرير  تم 
تحمل) التي  وحيد  بشريك  محدودة 

املميزات التالية):
 OBICO مقاولة) (: التسمية)
مسؤولية) ذات  شركة  (MAROC

محدودة بشريك وحيد):
الهدف):

أنشطة محددة الدراسة والتنظيم)
والتسويقية) التجارية،) األمور  في 
واملالية واإلدارية والتنظيمية وبشكل)
العمليات) بجميع  يتعلق  فيما  عام 

التجارية.
)نصيحة إدارية.

املقر اإل تماعي):)6)زنقة ضاية عوا)
الطابق)4)الشقة)16)أكدال الرباط.

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)
من تاريخ تأسيسها النهائي.
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ب) يقدر  (: الشركة) رأسمال 

188.888.88)درهم مقسم إلى)1888 

للواحدة) درهم  (188 حصة من فئة)

موزعة كالتالي):

     1888 PARTS MME JOKE

. ROSA E VLEUGELS

تسير الشركة) (: التسيير واإلمضاء)

 MME (: ملدة غير محدودة من طرف)

.JOKE     ROSA E VLEUGELS

بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح 

.MME JOKE     ROSA E VLEUGELS

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر من كل سنة.

تقسيم األرباح):)بعد اقتطاع)5)%)

كاحتياط قانوني يوزع الباقي حس7)

قرار الشركاء.

التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)

 2823 25)يناير) التجارية للرباط يوم)

تحت الرقم)165627.
ملخص من أ ل النشر

296 P

MOORISH

BUSINESS FIRST

STE DIDOUCH GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

تحرير) تم  بالرباط،) (2823 يناير) (9  

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

املميزات) تحمل  والتي  وحيد  بشريك 

التالية):

 DIDOUCH GROUP (: التسمية)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

االستشارات) خدمات  (: الهدف)

والشركات) لالفراد  والدعم 

الخاصة) او  العامة  واملؤسسات 

االخرى.
ضاية) زنقة  (6 (: اال تماعي) املقر 

 16 رقم) الشقة  الرابع  الطابق  عوا 

أكدال الرباط.

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تاسيسها النهائي.

راسمال الشركة):)يقدر ب)18.888 

188)حصة من فئة) درهم مقسم الى)

188)درهم للواحدة موزعة كالتالي):

محمد ديدوش)...)188)حصة.

التسيير واالمضاء):)تسيير الشركة)

السيد) طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

محمد ديدوش.

يتوقيع)) ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد محمد ديدوش.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر من كل سنة.

تقسيم االرباح):)بعد اقتطاع)5)%)

كإحتياط))قانوني يوزع الباقي حس7)

قرار الشركاء.

التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)

يناير) (26 يوم) بالرباط  التجارية 

2823،)تحت الرقم)165647.
ملخص من أ ل النشر

297 P

STE BE ROAD
SARL

تاسيس شركة
بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  محدودة 

التالية:

.BE ROAD((:(التسمية

. SARL(((:(((الصيغة))القانونية

الهدف اال تماعي

مقاول نقل بضائع.

االستيراد والتصدير.

تجارة.
رأسمال الشركـة:)188.888)درهم)

فئة) من  حصة  (1888 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (188

بين الشركاء)على الشكل التالي:

 588 (...... بوتخيل) طارق  السيد 

حصة.

 588 (... ( اسالمتي) نادية  السيدة 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

أنوال) شارع  (23 اإل تماعي:) املقر 

إقامة فلوري)11)مكت7 رقم)4)ميموزة)

القنيطرة

املسير:)طارق بوتخيل)).

املسيرة:)نادية اسالمتي).

رقم السجل التجاري):)))813)6.

298 P

STE H.B WORLD SERVICES

SARL AU

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

بشريك وحيد والتي تحمل) ( محدودة)

الخصائص التالية):

 STE H.B WORLD ( (: التسمية)

   .SERVICES

 SARL A.U(((:(((الصيغة))القانونية

االستشارات) (: اال تماعي) الهدف 

االدارية.

رأسمال الشركـة):)188.888)درهم)

فئة)) من  حصة  (1888 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (188

بين الشركاء)على الشكل التالي:

(.... بصاصرة) حسنية  السيدة 

1888)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

أنوال) شارع  (23 اال تماعي:) املقر 

إقامة فلوري)11)مكت7 رقم)4)ميموزة)

القنيطرة.

املسيرة:))حسنية بصاصرة.

رقم السجل التجاري):)52223.

299 P

STE MOLFETA BUSINESS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بتاريخ الشركاء) قرار   بمو 7 
2823،)تقرر تاسيس شركة) يناير) (2 

ذات مسؤولية محدودة.
من) تتكون  فانها  لذلك  وتبعا 
والسيد) احساين  لحسن  السيد 

محمد احزي.
 STE MOLFETA(:(تسمية الشركة

.BUSINNESS SARL
البناء،) أعمال  (: الشركة) نشاط 
وشراء) وبيع  العقاري  االنعاش 

العقاقير ومختلف مواد البناء.
مقر الشركة):)عمارة))R4 4)،)رقم)
تجزئة زينة شارع محمد الخامس) (2

تمارة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

احداثها الفعلي.
درهم مقسم) (688.888: راسمال)
درهم) (188 حصة بقيمة) (6888 على)

للواحدة.
لحسن) السيد  (: التوقيع) التسيير 
احساين والسيد محمد احزي تسيير)

مزدوج.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
يناير) (24 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823،)تحت رقم)5)1)13.
وهذا مقتطف وبيان

300 P

STE COIN SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
راسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : 449 سكتور 2 حي 
السالم سال 
حل الشركة

الجمع) محضر  في  ملا  اء) تبعا 
باملقر) املنعقد  االستثنائي  العام 
اال تماعي بتاريخ فاتح ديسمرر)2822 

تقرر ما يلي)):
فاتح) من  ابتداء) الشركة  حل 

ديسمرر)2822.
الدين) صالح  السيد  منح 
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السعداني ابراء)تاما ودون تحفظ من)

تاريخ بداية نشاط الشركة حتى يومنا)

هذا.

بالعنوان) التصفية  مكان  تعيين 

السالم) حي  (2 سكتور) (449 (: التالي)

سال.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)

(،2823 يناير) (17 االبتدائية بسال في)

تحت الرقم)))483.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

301 P

 STE TAAMIR EL KENZI

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

راسمالها : 188.888 درهم

تأسيس شركة
 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  بتمارة،) (2822 ديسمرر)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالصفات التالية):

 STE الشركة) تحمل  (: التسيمة)

.TAAMIR EL KENZI SARL AU

(،2 رقم) شقة  (: اال تماعي) املقر 

عمارة)21،)تجزئة بوراس تمارة.

العقاري،) اإلنعاش  (: الهدف)

أشغال البناء)وأشغال متعددة.

بمبلغ) حدد  (: الشركة) راسمال 

 1888 الى) مقسمة  درهم  (188.888

للواحدة،) درهم  (188 بقيمة) حصة 

يمتلكها السيد الكنزي حميد.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل التجاري.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

الكنزي حميد.

سجلت الشركة بالسجل التجاري)

باملحكمة اإلبتدائية بتمارة تحت رقم)

.13(875

302 P

STE SWAMTECHNOLOGY
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

مسير) قرر  (،2822 ديسمرر) (26  

الشركة ما يلي):

حل الشركة.

محمد) هيدور  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

:)شارع) مقر التصفية الشركة هو)

تابريكت) (44 رقم) العربية  الجزيرة 

سال.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،2823 يناير) (1( بتاريخ) بسال 

رقم)9)483.
مقتطف وبيان

303 P

IBN RAHAL IMMO
بمقت�سى عقد عرفي تم ما يلي):

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة بشريك وحيد.

 IBN RAHAL IMMO (: التسمية)

.SARL AU

اإلنعاش) (: اال تماعي) الهدف 

العقاري.

 528.888.88 (: الشركة) رأسمال 

حصة من) (1888 إلى) درهم مقسمة 

فئة)528)درهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

إلى يناير  فاتح  (: املالية)  السنة 

 3)ديسمرر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى من تاريخ التسجيل.

التسيير):)السيد نجي7 هشيري.

59،)شارع ابن سينا شقة) (: املقر)

11)أكدال الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت الرقم)132633.
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 STE POZO NORTAFRIC
EXPORT

شركة محدودةمسؤولية
بشريك وحيد

راسمالها : 188.888 درهم
مقرها اال تماعي : شارع التين، مركز 

محج الرياض، الطابق الخامس
عمارة رقم 7 و) مكت7 رقم )58، 

حي الرياض الرباط
السجل التجاري رقم : 74739 

الرباط
استقالة مسير

تعيين مسير  ديد وتحيين النظام 
االسا�سي

نونرر) (16 بتاريخ) ملحضر  تبعا 
2822،)قرر الشريك الوحيد ما يلي):

سكيندو) السيد  استقالة  قبول 
 Mr.SEGUNDO كسكوس) مارتان 
مهامه) من  (،MARTIN CASCOS
اإلشعار) مدة  من  واعفائه  كمسير،)
من) (15 املسبق املشار إليها في املادة)
اإلبراء) منحه  مع  األسا�سي  النظام 

التام والنهائي ملدة تسييره.
الشطر،) محمد  السيد  تعيين 
بالرباط،) مزداد  الجنسية،) مغربي 
قاطن) (،1964 سبتمرر) (21 بتاريخ)
(،28 رقم) املدينة القديمة،) بالرباط،)
زنقة القبة،)حامل للبطاقة التعريف)
(،A279294 رقم) للتعريف  الوطنية 
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
النظام) من  (38 املادة) تعديل 

األسا�سي نتيجة لذلك.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ))1)يناير)2823،)تحت)

رقم)132358.
السجل) بتعديل  التصريح  وضع 
لدى) الضبط  بكتابة  التجاري 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 
من) (454 تحت رقم) (.2823 يناير) (1(

السجل الترتيبي.
من أ ل النشر واالشهار

التسيير
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FIDUCIAIRE EL ASAAD

 COMPTABILITE CONSTITUTION DE

SOCIETE CONSEILS

 STE ALI RAISS

SARL AU

مقرها اال تماعي : سكتور د رقم 

2)1 ديور امللك ح.ي.م. الرباط

تأسيس شركة
استدراك خطأ وقع بالجريدة 

الرسمية
بالجريدة) وقع  خطأ  إستدراك 

نونرر) (38 بتاريخ) (5744 الرسمية رقم)

.2822

تدار) سوف  (: اإلدارة) (: من) بدال 

الشركة))من قبل السيد علي رائس.

يقرأ):)اإلدارة):)سوف تدار الشركة)

من قبل السيد  الل رائس.

الباقي بدون تغيير.
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SOWT

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

السجل التجاري رقم :165531

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد

بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ)

تأسيس) تقرر  (2823 يناير) (4 بتاريخ)

محدودة   SOWT شركة تحمل إسم)

املسؤولية ذات شريك وحيد خاصيتها 

كالتالي :

التسمية : SOWT)شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الهدف : الشركة تمارس نشاطها :

الصوت  تسجيل  استوديو 

والفيديو، وتأ ير استوديو التسجيل 

والرروفات، وإتقان ، واملزج، وتسجيل 

الصوت، والترتيبات املوسيقية.

وتوفير  الفنانين،  ودعم  اإلعالن، 

وبيع  والتصوير،  التسجيل  خدمات 

املقطوعات املوسيقية.
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في  التنفيذية  املشورة واملساعدة 

املجال السمعي البصري واإلتصاالت.

املعامالت،  أعم،  ميع  وبشكل 

التجارية  طبيعتها،  كانت  مهما 

والصناعية والحرفية واملنقولة وغير 

املنقولة، واملتعلق باألعراض املذكورة 

أو  آخر مماثل  بأي  غرض  أو  أعاله 

مرتبط، الذي من املحتمل أن يعزز، 

بشكل مباشر أو غير مباشر، الهدف 

الذي تسعى إليه الشركة وامتدادها 

وتطويرها.

الشركة  مقر   : اإل تماعي  املقر 

في  موطنة  التالي  العنوان  في  حدد 

WE CITY 12 قطاع 9، بلوك م، حي 

الرياض الرباط.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النهائي لها.

رأسمال   : اإل تماعي  الرأسمال 

الشركة حدد في مبلغ 18.888 درهم 

قسمت إلى 188 حصة من 188 درهم 

لكل حصة دفع كليا ويمثل مساهمة 

من  الشركة  لفائدة  نقدا  أنجزت 

الكساندر  الوحيد  الشريك  طرف 

رفاييل تارتيير.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

القاطن   ، تارتيير  رفاييل  الكساندر 

ب )2 شارع مشليفن أكدال الرباط 

 28 بتاريخ  مزداد  الجنسية  فرن�سي 

لبطاقة  حامل   19(4 أغسطس 

.A829555Q اإلقامة رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

تحت   2823 يناير   23 يوم  بالرباط 

اإلعالن  إيداع  تم   ،132418 الرقم 

 516 الرقم  الزمني تحت  في السجل 

التجاري  بالسجل  مسجلة  الشركة 

تحت رقم 165531.
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ZEIN DELICE
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2823 يناير) (18 بتاريخ) بسال 
املسؤولية) ذات  شركة  تاسيس 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):
.ZEIN DELICE(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية
الهدف اإل تماعي :

حلويات.
صانع الشكوالتة.
متجر الحلويات.

 188.888.88  : الشركة  رأسمال 
1888 حصة من  إلى  درهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  درهم   188 فئة 

موزعة على الشكل التالي :
 1888 الزاغاري  زين7  السيدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر اإل تماعي : 24 شارع األمير 
سيدي محمد حي الرشاد القرية سال.

املسيرة : السيدة زين7 الزاغاري.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.37369
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R2Z SOLUTIONS
انحالل الشركة

بمقت�سى املحضر املؤرخ بالرباط)
بتاريخ)16)نوفمرر)2822،)قرر الجمع)
  R2Z SOLUTIONS لشركة) العام 
ش.م.م شريك وحيد،)املقدر رأسمالها)
الكائن) 18.888)درهم،) اإل تماعي ب)
زنقة) (،2 بالرباط) اإل تماعي  مقرها 
38)شقة) موالي أحمد لوكيلي عمارة)
))حسان)،)املسجلة بالسجل التجاري)
بالرباط تحت رقم)151.385،)انحالل)

الشركة السابق ألوانه.

تاكموتي) رانيا  السيدة  وعينت 

إقامة) (12 سكتور) بالرباط  القاطنة 

شارع) (،6 شقة) (3 بنيايزناسن عمارة)

مهدي بن بركة،)حي الرياض،)الحاملة)

(،AA9(97 رقم) الوطنية  للبطاقة 

كمصفية كما تم رسخ مقر التصفية)

في املقر اإل تماعي املذكور أعاله.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجارية بالرباط يوم)24)يناير)2823 

تحت رقم)132473.
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STE. NISNOUS CAR

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DH

 SIEGE(SOCIAL : VILLE(EL

 WAHDA BLOC J N°537

LAAYOUNE

بمقت�سى عقد عرفي بالعيون يوم)

وطبقا ملقتضيات) (،2822 ديسمرر) (5

املنعقد) اإلستثنائي  العام  الجمع 

بالعيون لشركة نسنوس كار،)شركة)

تمت) املحدودة،) املسؤولية  ذات 

املصادقة على ما يلي):

مال) رأس  من  حصة  (58 تفويت)

الشركة للسيد محمد شرف كحاك،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

)C(878،)و588)حصة املتبيقة) رقم)

موزعة بالتساوي على كل من):

الحامل) افريوة  بدر  السيد 

.A366916(للبطاقة الوطنية رقم

والسيدة إيمان الهرموش الحاملة)

.LE17(8((للبطاقة الوطنية رقم

مالئمة القانون األسا�سي ملا سلف)

من التغييرات املذكورة.

بكتابة) القانوني:) اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  ( الضبط)
تحت) (2822 ديسمرر) (6 بالعيون يوم)

رقم)3468.
بمثابة مقتطف

NISNOUS CAR SARL
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STE OPTICABEL
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تقرر) بالقنيطرة  (2822 يوليو) (6   

ما يلي):
 STE OPTICABEL (: التسمية)

.SARL AU
الهدف اإل تماعي):)

نظاراتي))البيع بالتقسيط(.
بصفة عامة القيام بكل العمليات)
باملوضوع) مباشرة  بصفة  املتعلقة 
مماثل موضوع  بأي  أو   اإل تماعي 

)أو مرتبط.
 7 إقامة ماستر) (: املقر اإل تماعي)
الطابق السفلي العمارة) (2 متجر رقم)
زاوية زنقة حمان الفطواكي) (15 رقم)

وشالة القنيطرة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
درهم مقسم إلى) (18888.88 في مبلغ)
188)حصة من فئة)188)درهم موزعة)

على الشكل التالي):
 188 الفقيه) بل  غزالن  السيدة 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
السنة اإل تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمرر من كل سنة.
بل) غزالن  السيدة  (: التسيير)
ملدة) وذلك  للشركة،) مسيرة  الفقيه 

غير محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالقنيطرة تحت رقم)94891.
رقم السجل التجاري):67973.

للبيان والنشر

إمضاء
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EVERY TIME RENT A CAR
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 188888 درهما
سجل تجاري : 165691 الرباط

تمت) (2823 يناير) (28 بتاريخ)
لشركة) األسا�سي  النظام  صياغة 
 EVERY TIME RENT A CAR SARL
AU،)شركة محدودة املسؤولية ذات)
 188888 الشريك الوحيد،)رأسمالها)
رقم) اإل تماعي شقة  مقرها  درهما،)
الطابق الثاني زنقة أبداري شارع) (18

الحسن الثاني الرباط.
املوضوع):)

كراء)السيارات بدون سائق.
السيد البشير) (: الشريك الوحيد)
مزداد) الجنسية،) مغربي  بايسان،)
بمراكش،) (1964 يناير) (22 بتاريخ)
رقم) الوطنية  للبطاقة  حامل 
E472831،)عنوانه)3)األبدري شقة)3 

أكدال الرباط ب)1888)حصة.
نهيلة) للسيدة  التسيير  فوض 
مغربية الجنسية مزدادة) الدعايقي،)
بتاريخ)21)مارس))199)بالرباط حاملة)

.AA6(324(للبطاقة الوطنية رقم
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
تحت) (2823 يناير) (26 يوم) بالرباط 

.D132691(رقم
311Pمكرر

FAST MOROCCO TOURS
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 188888 درهما
سجل تجاري 165577 الرباط

بتاريخ)9)يناير)2823)تمت صياغة)
 FAST لشركة) األسا�سي  النظام 
(،MOROCCO TOURS SARL AU
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 
 188888 الشريك الوحيد،)رأسمالها)
رقم) اإل تماعي شقة  مقرها  درهما،)
14)الطابق الثالث زنقة أبداري شارع)

الحسن الثاني الرباط.

املوضوع):)

النقل السياحي.

السيد اشرف) (: الشريك الوحيد)

ايوبي،)مغربي الجنسية،)مزداد بتاريخ)

حامل) بالراشدية،) (1993 مارس) (19

(،UA1814236(للبطاقة الوطنية رقم

 1 الشقة) نجيريا  زنقة  (19 عنوانه)

املحيط الرباط،))ب)1888)حصة.

اشرف) للسيد  التسيير  (: فوض)

ايوبي،)مغربي الجنسية،)مزداد بتاريخ)

حامل) بالراشدية،) (1993 مارس) (19

.UA1814236(للبطاقة الوطنية رقم

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

تحت) (2823 يناير) (24 يوم) بالرباط 

.D13259((رقم
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 SOCIETE TOUILI

ARCHITECTURE & DESIGN

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمال الشركة : 188.888.88 

درهم

املقر اإل تماعي : عمارة 38 شقة ) 

زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان 

الرباط

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط)

الجمع) تم  (،2822 ديسمرر) (15 في)

 TOUILI العام الغير العادي لشركة)

 ARCHITECTURE( &( DESIGN

ش.م.م.ش.و تقرر ما يلي):

تغيير املقر اإل تماعي للشركة من)

العنوان الكائن):

زنقة) (( شقة) (38 عمارة) الرباط 

موالي أحمد الوكيلي حسان إلى املقر)

تمارة) الكائن:) الجديد  اإل تماعي 

 1 بلوك) السواني  الصهريج  إقامة 

الشقة رقم)5)حي العلويين.

مالئمة القانون األسا�سي لم سلف)
من التغييرات املذكورة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2823 يناير) (24 يوم) بالرباط 

رقم)132463.
بمثابة مقتطف وبيان

TOUILI(ARCHITECTURE(&(DESIGN

SARL AU
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 CARREFOUR DES COMPTES CABINET

COMPTABLE AGREE

 63AVENUE MOULAY DRISS PREMIER

MASSIRA 1 TEMARA

TEL(:(06.68.09.75.72

 SOCIETE EL KAOUINI
TRANS

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

املقر اإل تماعي : موطن عند 
DOMCOM BEST CONSEIL شقة 
رقم 4 الطابق األول إقامة قادر مرس 

الخير تمارة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (2823 يناير) (23 بتاريخ) بالرباط 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية):
 EL KAOUINI (: الشركة) إسم 

.TRANS
محدودة) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
الكويني) السيد  الوحيد  الشريك 
هولندا) دريخت  بدور  املزداد  محمد 
والحامل) (19(9 يونيو) (5 بتاريخ)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.NR(31444
الشركة موطنة) (: املقر اإل تماعي)
عند دومكوم بيسط كون�سي الشقة)
رقم)4)الطابق األول إقامة قادر مرس)

الخير تمارة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
18888)درهم مقسم) )بمبلغ) الشركة)
درهم) (188 بسعر) حصة  (188 إلى)

للحصة الواحدة موزعة كالتالي):

السيد الكويني محمد)188)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.

السلع) نقل  (: الشركة) غرض 

املغرب داخل  سواء)  والبضائع 

)أو خار ه.

التصدير واإلستيراد.

الوساطة في خدمات النقل.

كراء)وسائل نقل البضائع.

الكويني) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسير  محمد 

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 

 26 املحكمة اإلبتدائية بتمارة بتاريخ)

يناير)2823)تحت رقم)9792)السجل)

التجاري)199)13.

314 P

 STE. SOCIETE DE TRAVAUX

 D’EQUIPEMENT PUBLICS

ET PRIVES STEPP
SARL

 LOTISSEMENT AL MANZAH

 AL(OUROUD 38 SIDI(ALLAL

BAHRAOUI

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

12)يناير)2823)تم إقرار ما يلي):

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص) تحمل  والتي  املحدودة 

التالية):

 SOCIETE DE (: التسمية) (

 TRAVAUX D’EQUIPEMENT

.PUBLICS ET PRIVES STEPP

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإل تماعي):

)أعمال متنوعة.
 188.888.88 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املنزه) تجزئة  (: اإل تماعي) املقر 

االروض))3)سيدي عالل البحراوي.
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التسيير):

)السيد السعداني محمد.

)والسيد السعداني يوسف.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

التجاري باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت)

رقم) تحت  (2823 يناير) (26 بتاريخ)

.1445

315 P

STE.TERRAMENDIER

ش.م.م.ب.ش

تسيير اإلستغالل الفالحي
مركز حد بوحسوسن خنيفرة

نص التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2823 يناير) (3  

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

التسمية):

.TARRMENDIER(شركة(

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

حد) مركز  (: اإل تماعي) املقر 

بوحسوسن خنيفرة.

الغرض):

)تسيير اإلستغالل الفالحي.

 188.888.88 الرأسمال):)حدد في)

1888)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):

السيد نزار ريحاني)588)حصة.

السيد عادل ريحاني)588)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  وذلك  ريحاني  نزار  السيد 

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاريخ) بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 

19)يناير)2823)تحت رقم)2023/14 

السجل التجاري رقم)4781.

316  P

 STE. CENTRE GENIE-ATLAS
PRIVE

ش.م.م.ش.و
الدعم املدر�سي لجميع املستويات
مركز-مركز التحضير لإلمتحانات 

اللغات
عمارة 2) شقة 6 الطابق الثالث حي 

فايزة خنيفرة
نص التأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة) (2822  ))ديسمرر)
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):
 CENTRE شركة) (: التسمية)

.GENIE-ATLAS PRIVE
مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة بشريك وحيد.
 6 شقة) ((2 (: اإل تماعي) املقر 

الطابق الثالث حي فايزة خنيفرة.
الغرض):

مركز-التحضير لإلمتحانات.
الدعم املدر�سي لجميع املستويات.

 مركز اللغات .
 18.888.88 في) حدد  (: الرأسمال)
درهم موزع إلى)188)حصة موزعة على)

الشكل التالي):
 188 الوردي) يوسف  السيد 

حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد يوسف الوردي وذلك ملدة غير)

محددة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
17)يناير)2823)تحت رقم)2023/10 

السجل التجاري رقم)4699.
317 P

STE. VIP BILLARD CLUB
SARL

رقم 178 عمارة 3 شارع محمد 
الخامس خنيفرة

غير) ا تماع  محضر  بمقت�سى 
عادي بتاريخ)16)يناير)2823)تم اتخاذ)

القرار التالي):

من حصص) حصة  (258 تفويت)
درهم) (188 السيد سمير حنة بقيمة)
علي) طارق  السيد  لفائدة  للحصة 
الشركة) رأسمال  يصبح  لكي  وقسو 

موزع كاآلتي):
السيد سمير حنة)258)حصة.

 258 وقسو) علي  طارق  السيد 
حصة.

 588 وقسو) علي  عادل  السيد 
حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
23)يناير)2823)تحت رقم)2023/18 

السجل التجاري رقم)9)17.
318 P

STE.ANOUAR AL ATLAS
SARL

زنقة 5 رقم17 حي الحسن الثاني 
خنيفرة

غير) ا تماع  محضر  بمقت�سى 
عادي بتاريخ)17)يناير)2823)تم اتخاذ)

القرار التالي):
على) الكلي  التشطي7  (: القرار)

الشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)
بتاريخ) بخنيفرة  اإلبتدائية  باملحكمة 
23)يناير)2823)تحت رقم)2023/17 

السجل التجاري رقم)711.
319 P

 KINE HIBA SANTE
ESTHETIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بمساهم واحد

رأسمالها : 188.888.88 درهم
مقرها اإل تماعي : إقامة 38 شقة 

) زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان 
الرباط

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بمساهم واحد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2823 يناير) (5  
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل)

الخصائص التالية):

 KINE HIBA SANTE (: التسمية)
.ESTHETIQUE

الهدف اإل تماعي):
أخصائي العالج الطبيعي.

: إقامة 38 شقة  املقر اإل تماعي)
) زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان 

الرباط.
درهم) (188.888.88 (: املال) رأس 
حصة إ تماعية) (1888 مقسمة إلى)
للحصة) درهم  (188.88 فئة) من 

الواحدة.
الشريكة):)السيدة فروخ هيبة هللا)

مساهمة وحيدة.
من) الشركة  تسير  (: التسيير)

السيدة فروخ هيبة هللا.
املدة):)99)سنة).

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 
2823)تحت) 25)يناير) بالرباط بتاريخ)

رقم السجل التجاري)165621.
320 P

LIGATURE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم واحد
رأسمالها : 188.888.88 درهم

مقرها اإل تماعي : إقامة 38 شقة 
) زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان 

الرباط
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بمساهم واحد
 13 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة ذات) (2823 يناير)
تحمل) التي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية):
.LIGATURE MAROC(:(التسمية

الهدف اإل تماعي):
اإلستشارة في التدبير.

: إقامة 38 شقة  املقر اإل تماعي)
) زنقة موالي أحمد الوكيلي حسان 

الرباط.
درهم) (188.888.88 (: املال) رأس 
حصة إ تماعية) (1888 مقسمة إلى)
للحصة) درهم  (188.88 فئة) من 

الواحدة.



2293 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

الحسني) السيد حسن  (: الشركاء)

مساهما وحيدا.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد حسن الحسني.

املدة):)99)سنة).

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 

2823)تحت) 26)يناير) بالرباط بتاريخ)

رقم السجل التجاري)165655.

321 P

 PLANETE BEST

CONSULTING
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رأسمالها : 188.888.88 درهم

مقرها اإل تماعي : العمارة رقم 27 

الطابق الثاني شقة رقم 6 تجزئة 

السعادة عين عتيق تمارة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ)9)يناير)

األسا�سي) القانون  وضع  تم  (2823

املحدودة) املسؤولية  ذات  ( لشركة)

خصائصها))كالتالي):

بيست) بالنيت  (: التسمية)

كونسلتينك ش.ذ.م.م.

الهدف):

واإلستشارة) التوطين  مكت7 

القانونية واملحاسباتية.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تاريخ التأسيس.

درهم) (188.888.88 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1888 إلى) مقسمة 

188)درهم للواحدة مجزأة كما يلي:

 588 السيد لكبيدي عبد املجيد)

حصة.

 588 احمد) الخالدي  السيد 

حصة.

التسيير):

للسيد))لكبيدي عبد املجيد.

)والسيد الخالدي احمد.

السنة اإل تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمرر.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 
سبتمرر) (23 اإلبتدائية بتمارة بتاريخ)
عدد) التجاري  السجل  (2823

.137845
322 P

YISA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 788.888.88 درهم

26 زنقة محمد القوري شقة رقم 5، 
الطابق األول الدارالبيضاء

بيع حصص إ تماعية
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمعية) قررت  (،2822 نوفمرر)
عقدتها) التي  العادية  غير  العامة 
 YISA HOLDING املدعوة) الشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
788.888.88)درهم مقرها) ( رأسمالها)
زنقة   26 بالدارالبيضاء) اإل تماعي 

محمد القوري شقة رقم 5، ما يلي :
املصادقة على بيع حصص السيد 
JESUS SESENA NOVILLO وعددها 
نازلي  السيدة  لفائدة  1268 حصة، 

وسالتي.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بمساهم وحيد.
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة في شكله الجديد.
لدى) (: القانوني) اإليداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)17)يناير)2823 

تحت رقم)54356).
للنسخ والنشر

322P مكرر

STE MEKENZI SERVICE
SARL

راسمالها : 188.888 درهم
مقرها اال تماعي : متجر رقم 23 
الطابق السفلي 163-161 عبد 

املومن الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 589765

العادي) الغير  العام  للجمع  طبقا 
 2822 أبريل) (38 بتاريخ) املؤرخ 
واملسجل بتاريخ))1)يوليو)2822)قرر)

ما يلي):

فسخ الشركة قبل أوانها.

بوعراج) مريم  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة.

الشركة) التصفية  مقر  تعيين 

بمتجر رقم)23)الطابق السفلي)-163

161)عبد املومن الدارالبيضاء.

بكتالبة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

أغسطس) (4 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

2822،)تحت رقم)33932).

323 P

FIDELCOM

 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

  CONSEIL ETUDES SUPERVISION AUDIT

CONSTITUTION  DE SOCIETES

 STE PLUMY
 SARL

راسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : دالية2-، دوار 

ملساسة  ماعة أوناغة مركز وعمالة  

الصويرة

تاسيس شركة
بالصويرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (،2822 أكتوبر) (7 بتاريخ)

محدودة) لشركة  االسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املميزات التالية):

.STE PLUMY SARL(:(التسمية

دوار) دالية2-،) (: اال تماعي) املقر 

ملساسة  ماعة أوناغة مركز وعمالة))

الصويرة.

باملغرب) الشركة  غاية  (: الهدف)

والخارج على السواء):)مقاول في ادارة)

العمليات التجارية أو الخدمات.

املدة):)99)سنة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمرر.
:)إن راسمال الشركة قد) راسمال)

تحدد في مبلغ)188.888)درهم.

 Mme LEA, للسيدة) حصة  ((8

.LEILA QAFLI EP PLUMYOEN

 Mr. JULIEN للسيد) حصة  (28

.PLUMYOEN

السيد) تعيين  تم  (: االدارة)

 Mme. MEA, LEILA QAFLI EP

للشركة ملدة) ( PLUMYOEN،)مسيرة)

غير محدودة.

باملحكمة) االيداع  تم  وقد 

في الصويرة  بمدينة   االبتدائية 

 429 رقم) تحت  (،2822 ( نونرر) (3  

السجل التجاري رقم)6411.

324 P

FIDELCOM

 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

  CONSEIL ETUDES SUPERVISION AUDIT

CONSTITUTION  DE SOCIETES

  STE CHERAZADMOGADOR
SARL  AU

راسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 23 زنقة 

الطواحن الصويرة

تاسيس شركة
بالصويرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم وضع) (،2822 سبتمرر) (12 بتاريخ)

محدودة) لشركة  االسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املميزات التالية):

 STE (: التسمية)

 CHERAZADMOGADOR SARL

.AU
زنقة) (23 رقم) (: اال تماعي) املقر 

الطواحن الصويرة.

باملغرب) الشركة  غاية  (: الهدف)

والخارج على السواء):)مقاول في ادارة)

العمليات التجارية أو الخدمات.

املدة):)99)سنة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمرر.
:)إن راسمال الشركة قد) راسمال)

 188 درهم) (188.888 تحدد في مبلغ)

 MME BECKER للسيدة) حصة 

.CATHERINE

اإلدارة):

 MME BECKER(تم تعيين السيدة

مسيرة للشركة ملدة) (CATHERINE I

غير محدودة ذات شريك واحد.
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باملحكمة) االيداع  تم  وقد 

في) الصويرة  بمدينة  االبتدائية 

 3(6 رقم) تحت  أكتوبر2822،) (6

السجل التجاري رقم)6361.

325 P

FIDELCOM

 CABINET DE GESTION

ET DE COMPTABILITE

  CONSEIL ETUDES SUPERVISION AUDIT

CONSTITUTION  DE SOCIETES

VINCENSINI AND CO

SARL
رقم )) زنقة الشبانات

الصويرة
رأس مالها : 18.888 درهم

تاسيس شركة
بالصويرة) عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع) تم  (2822 سبتمرر) (14 بتاريخ)

محدودة) لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املميزات التالية):

 VINCENSINI AND (: التسمية)

.CO SARL
زنقة) ((( رقم) (: اال تماعي) املقر 

الشبانات الصويرة.

غاية الشركة باملغرب) (: (: الهدف)

والخارج على السواء):

مقاول في إدارة العمليات التجارية)

أو الخدمات.

املدة):)99)سنة.

:)تبتدئ بفاتح يناير) السنة املالية)

وتنتهي في)31)ديسمرر.
إن رأس مال الشركة) (: رأس املال)

قد تحدد في مبلغ)18.888)درهم.

 MME MARIE,(58)حصة للسيدة

.AGNES, BETTY VINCENSINI

 MR JULIEN, للسيد) حصة  (58

.PIERRE-PAUL VINCENSINI

اإلدارة):

 MME MARIE,(تم تعيين السيدة

 AGNES, BETTY VINCENSINI

 MR JULIEN, PIERRE PAUL(والسيد

مسيرين للشركة ملدة) (VINCENSINI

غير محدودة.

باملحكمة) اإليداع  تم  وقد 

في الصويرة  بمدينة   االبتدائية 

 3(7 رقم) تحت  (2822 أكتوبر) (6  

السجل التجاري رقم)6363.

326 P

STE 2T SERVICES MAROC

SASU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : OUJDA(BLVD

 MOHAMED(VI, ROND(POINT

 DE L‘UNIVERSITE

RC(N° : 40477

IF(N° : 53585723

تأسيس شركة
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم وضع) (،2822 ديسمرر) (29 بتاريخ)

القانون األسا�سي لشركة):

2T SERVICES MAROC،)شركة))

مجهولة من الشريك الوحيد تتمثل)

مميزاتها في ما يلي):

 2T SERVICES (: تسمية الشركة)

MAROC،)شركة ذات شريك وحيد.

االستشارات) (: الشركة) غرض 

اإلدارية في املجاالت املالية واملحاسبة)

واإلدارة والقانونية والتسويق.

 JOLLAND السيد) (: الشركاء)

.OLIVIER

محمد) شارع  (: الشركة) مقر 

السادس دائرة الجامعة و دة.

مبلغ) حدد  (: الشركة) راسمال 

188.888)درهم مقسمة) راسمالها في)

188)درهم) 1888)حصة من فئة) الى)

للحصة الواحدة مقسمة كما يلي):

شركة تي�سي)...)1888)حصة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بو دة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2823 يناير) (26 بتاريخ)

.2435
االمضاء):
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شركة كليتي مارك
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2823 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):
التسمية):)كليتي مارك.

محطة) ( (: اال تماعي) املوضوع 
و ميع) والخضر  للفواكه  تلفيف 

املنتجات الزراعية.
املنتجات) وشراء) ميع  تصنيع 

الالزمة للتغليف.
االغذية) مصانع  واقتناء) تركي7 

الزراعية.
لالستغالل) مزارع  وإنشاء) دراسة 

الزراعي.
وتسويق،) استغالل  شراء،) بيع،)
الزراعية) املنتجات  وتوزيع  تفاوض 

والثانوية.
موطنة/مكت7) (: اال تماعي) املقر 
إقامة) (( عمارة) (4 الطابق) ((42 رقم)

خليل النخيل فونتي أكادير.
من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

تاريخ))تأسيس الشركة لنهائي.
حدد) (: اإل تماعي) الراسمال 
درهم مقسمة) (188.888 راسمال في)
الى)1888)حصة إ تماعية من قيمة)

188)درهم لكل حصة.
 588 (: الحسين) اهروي  السيد 
حصة ا تماعية من قيمة)188)درهم)
لكل حصة بمساهمة قدرها)58.888 

درهم.
 588 (: سعيد) بوكربة  السيدة 
حصة ا تماعية من قيمة)188)درهم)
لكل حصة بمساهمة قدرها)58.888 

درهم.
التسيير):)تم تعيين السيد بوكربة)
غير) ملدة  للشركة  مسير  سعيد 

محددة.
بالنسبة للتوقيع.

صحيح) بشكل  ملزمة  الشركة 
بتوقيع مشترك للسيد بوكربة سعيد)

والسيد اهروي الحسين.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمرر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2823 يناير) (26 بتاريخ)

.128234

328 P

 STE COUP DE FER
SARL AU

إعالن
الوحيد) املساهم  لقرارات  تبعا 

بتاريخ)12)ديسمرر)2822)تقرر ما يلي):

وقف نشاط الشركة.

مسعودي)) فوزية  السيدة  تعيين 

مصفية قانونية للشركة.

باملقر) التصفية  مقر  تحديد 

الرئي�سي للشركة.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

يناير) (17 بتاريخ) ( بالدارالبيضاء)

2823،)تحت رقم)54383).
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 STE COMPTOIR AMHAL DE

 MATERIEL ET OUTILLAGE

AGRICOLE

»CAMOA«
 SARL AU

إعالن
الوحيد) املساهم  لقرارات  تبعا 

بتاريخ)15)نونرر)2822)تقرر ما يلي):

الى) للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 
الدارالبيضاء)115)زنقة أحمد امكيك)

حي املحطة.

األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

يناير) (18 بتاريخ) ( بالدارالبيضاء)

2823،)تحت رقم)53746).
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STE  DIVERS ACTIVE
SARL AU

إعالن
الوحيد) املساهم  لقرارات  تبعا 
بتاريخ)12)ديسمرر)2822)تقرر ما يلي):

وقف نشاط الشركة.
تعيين السيد أحمد معاد الحلوي)

مصف قانوني للشركة.
باملقر) التصفية  مقر  تحديد 

الرئي�سي للشركة.
لدى) القانوني  االيداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
يناير) (12 بتاريخ) ( بالدارالبيضاء)

2823،)تحت رقم)93)53).
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  STE SANIRAMAR
SARL AU

إعالن
تبعا ملقتضيات الجمع العام الغير)
عادي بتاريخ)23)ديسمرر)2819)تمت)

املوافقة على):
زيادة راسمال من)588.888)درهم)

الى)88.888).1)درهم.
األسا�سي) القانون  تحديث 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
 9 بتاريخ) ( بالدارالبيضاء) التجارية 

يناير)2828،)تحت رقم726585.
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STE    MEDICALEX
 SARL
إعالن

تبعا ملقتضيات الجمع العام الغير)
عادي بتاريخ)14))ديسمرر)2822)تمت)

املوافقة على):
 2.888.888 من) راسمال  زيادة 

درهم الى)4.888.888)درهم.
القانون) على  واملوافقة  تحديت 

االسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ ( بالدارالبيضاء)  التجارية 
 5)يناير)2823،)تحت رقم)53141).
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STE CEYA INNOV
SARL

تأسيس شركة
عرفي) عقد  بمققت�سى 
يوليو)) (26 بتاريخ) بالدارالبيضاء)
األسا�سي) القانون  وضع  (،2822
لها) مسؤولية  محدودة  لشركة 

املميزات التالية):
.STE CEYA INNOV(:(التسمية

الهدف):)شراء،)بيع  ميع املعدات)
املخصصة) املستعملة  أو  الجديدة 

للتجهيزات الصناعية للشركات.
وإصالح) والتدبير  الصيانة 

التجهيزات الصناعية أو التجاري.
املعدات) وإصالح  تركي7 

املخصصة للصناعة أو التجارة.
شراء،)بيع،)تمثيل واستيراد  ميع)
واألدوات) املواد  املنتجات،) السلع،)

الالزمة لالنشطة املذكورة أعاله.
االقتناء)بجميع أشكاله،)املشاركة،)
وإستغالل  ميع الصفقات) االنشاء)
براءات) و ميع  والصناعية،) العامة 
براءات) تراخيص،) لجميع  االختراع 
التجارية) والعالمات  االختراع،)

للعمليات املتعلقة بهدف الشركة.
املدة):)99)سنة.

زنقة) (18 (: اال تماعي) املقر 
 5 رقم) الثالث شقة  الطابق  الحرية 

الدارالبيضاء.
الراسمال):)188.888)درهم.

السيد عبد الصمد) (: املساهمون)
الدسمي)333)حصة.

 333 املشاوري) يوسف  السيد 
حصة.

 334 الشفيق) امينة  السيدة 
حصة.

الصمد) عبد  السيد  (: التسيير)
املشاوري) يوسف  والسيد  الدسمي 
مسيرين للشركة ملدة غير محددة مع)

االمضاء)املشترك.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) التجارية 
ديسمرر) (13 بتاريخ) (،88(49(71

.2822
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 STE OCEAN RITZ

IMMOBILIER

SARL AU 

تأسيس شركة

عرفي) عقد  بمققت�سى 

ديسمرر)) (26 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

األسا�سي) القانون  وضع  (،2822

لشركة محدودة املسؤولية بمساهم)

واحد))لها املميزات التالية):

 STE OCEAN RITZ (: التسمية)

.IMMOBILIE

الهدف):))االستيراد والتصدير.

القيام بجميع حرف البناء.

البناء) أعمال  بكافة  القيام 

والتشييد.

إدارة وإعادة بيع) حيازة،)تشغيل،)

املنقولة) والحقوق  املمتلكات   ميع 

وغير املنقولة.

البناء) الصحي،) الصرف  الطرق،)

واألشغال العامة والخدمات.

بأي شكل من االشكال) املشاركة 

لها غرض) أو مؤسسة  أي شركة  في 

مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  يرتبط 

بهدف الشركة والتي قد تعزز تطورها.

املدة):)99)سنة.

زنقة) (18 (: اال تماعي) املقر 

 5 رقم) الثالث شقة  الطابق  الحرية 

الدارالبيضاء.

الراسمال):)188.888)درهم.

شونيبار) السيد  (: املساهمون)

أوالبود بابا يد)1888)حصة.

أوالد) شونيبار  السيد  (: التسيير)

ملدة) للشركة  وحيد  مسير  بابا  يد 

غير محددة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

رقم) تحت  بالدارالبيضاء،) التجارية 

51828)،)بتاريخ)22))ديسمرر)2822.
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شركة كراميل اف
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)

ومسجل) (،2822 سبتمرر) (15 بتاريخ)

2822)بسال للشركة) 5)اكتوبر) بتاريخ)

ذات) شركة  اف  كراميل  املسماة 

الراسمال) ذات  محدودة،) مسؤولية 

مقرها) والكائن  درهم.) (188.888

 1 رقم) التجاري  باملحل  اال تماعي 

)3)شارع املعمورة) على االرض إقامة)

حصين سال.

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

للشركة ما يلي):

التالي) التجاري  النشاط  إضافة 

خمس) من  أقل  يشغل  بار  ميلك 

أشخاص.

األسا�سي) النظام  هيكلة  إعادة 

للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)5)يناير)2823،)تحت رقم)35.
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شركة طيليسيطي
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال)

ومسجل) (،2822 نونرر) (21 بتاريخ)

بسال) (2822 ديسمرر) (13 بتاريخ)

شركة) للشركة املسماة طيليسيطي،)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

 188.888 الراسمال) ذات  وحيد،)

اال تماعي) مقرها  والكائن  درهم 

(، (N°1881 الجديدة) سال  باقامة 

مكرر حصين سال.

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

الشركة) مقر  :تغيير  يلي) ما  للشركة 

الطواهري) إقامة  التالي  العنوان  الى 

12)شارع زربية عمارة)N°13)،)حصين)

سال.

األسا�سي) النظام  هيكلة  إعادة 

للشركة.
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كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)5)يناير)2823،)تحت رقم)34.
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STE SODANA TRADIV

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة

تم وضع) (،2823 يناير) (18 بتاريخ)

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التالية):

(،SODANA TRADIV (: التسيمة)

وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

بيع) وخدمات،) أشغال  (: الهدف)

االستيراد) تجارة عامة،) البناء،) مواد 

أشغال) البناء،) أشغال،) والتصدير،)

عامة،)حفر وتجهيز االبار...

 188.888 :)حدد في مبلغ) راسمال)

حصة من) (1888 الى) درهم مقسمة 

موزعة) للواحدة  درهم  (188 فئة)

كاالتي):

 1888 (.... نبيل) الديري  السيد 

حصة.

الوحدة) مدينة  (: اال تماعي) املقر 

 16( رقم) (،J بلوك) الثاني  الشطر 

العيون.

تسيير من طرف السيد) (: اإل دارة)

الجيري نبيل ملدة غير محددة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (،2823 يناير) (17 بتاريخ)

.44321
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C.A.F.C.G

TEL(:(05.37.78.11.71

FAX(:(05.37.88.12.86

 STE KARKOUT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مررم بتاريخ)
بالدارالبيضاء،) (2822 نونرر) (2(
مسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة باملواصفات االتية):
 STE KARKOUT(:(االسم التجاري

.SARL
توفير) (: اال تماعي) الهدف 

مستخدمين،)مستخدمين مؤقتين.
عبد) زاوية  ((2 (: اال تماعي) املقر 
شهرزاد) اقامة  سمية  شارع  املومن 
النخيل) (13 رقم) الثالث  الطابق  (،1

الدارالبيضاء.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تسجيلها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري.
راسمال) حدد  (: الشركة) راسمال 
الشركة في)188.888)درهم موزع على)

1888)حصة من فئة)188)درهم.
من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 
يناير وتنتهي بمتم ديسمرر من) فاتح 

نفس السنة.

تسيير) مهمة  أسندت  (: التسيير)

الشركة للسيد ادريس تويجرات.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل) بالدارالبيضاء) التجارية 

بتاريخ (569773 رقم)  التجاري 

 27)يناير)2823.
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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

 GROUPE ATIK
D’INVESTISSEMENT

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى  (

والدي) يناير2823) (2 في) املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  بمو به  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:)))))

 GROUPE ATIK ( (: -اإلسم)

 .  D’INVESTISSEMENT

مسؤولية) ذات  شركة  -الصفة:)

محدودة).

-الرأسمال))):188.888.88))درهم).

-الهدف:

التجارة بالجملة))في املواد الغذائية)

العامة.)

 1 املجموعة) (( شقة) -العنوان:)

بلوك ا2)الوفاق بنسركاو))اكادير.

)-السنة املالية:)تبدأ من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمرر من كل سنة.

الشركة من) ( تسير) ( (: ( ( ( -التسيير)

طرف السيد عتيق عبد الرحيم).)

القانوني باملحكمة)) ( االيداع) ( تم) (-

يناير2823  (17 في) باكادير  التجارية 
تحت)))رقم)128891السجل التجاري)

رقم)54875 . 
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شركة همو برومو
 ش.م.م

 STE HEMMOU PROMO 

 SARL au
رأس مالها : 188.888 درهم

املقر اإل تماعي: مكت7 رقم 53 

الطابق الرابع قسارية املامونية شارع 

حسن بونعماني ف.ش 588 حي 

الداخلة أكادير

إعالن عن تأسيس شركة
 ذات املسؤولية املحدودة

 بالشريك الوحيد
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (1-

إحداث) تم  يناير2823،) (89 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد)

خصائصها) من طرف املوقع للعقد،)

كالتالي:

 STE ( ( ( برومو) همو  ( -التسمية:)

.HEMMOU PROMO SARL au

 53 مكت7 رقم) -املقر اإل تماعي:)

الطابق الرابع قسارية املامونية شارع)

حي) (588 ف.ش) بونعماني  حسن 

الداخلة أكادير.)

-الهدف اال تماعي:)

 PROMOTEUR ( -منعش عقاري)

                                                              .IMMOBILIER

البناء)))))))))))))))) أو  العامة  -األشغال 

 TRAVAUX DIVERS OU

 .CONSTRUCTIONS
في:) حدد  الشركة  مال  -رأس 

درهم مقسم إلى ألف) (188.888,88

درهم) (188 فئة) من  ()1888( حصة)

(: كاملة) يملكها  الواحدة  للحصة 

السيد ايت همو عبد الكريم.

همو) ايت  السيد  عين  -التسيير:)

 JC123938 ب.ت.و) الكريم؛) عبد 

غير) ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.

الوحيد) واملالي  البنكي  -اإلمضاء)

للسيد ايت همو عبد الكريم.

من فاتح يناير إلى) -السنة املالية:)

31)ديسمرر.

لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2-

بتاريخ بأكادير  التجارية   املحكمة 

 17)يناير)2823)تحت رقم)128892.

-)السجل التجاري:)54877.
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 CLICK AND CODE 
إعالن عن تأسيس شركة
 ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

القوانين) وضع  تم  نوفمرر2822) (3

املسؤولية) ذات  لشركة  األساسية 

ذات) وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املميزات التالية:))

 .CLICK AND CODE(((:(التسمية

ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد).

التسويق) التصميم،) الهدف:)

وتطوير تطبيقات الوي7.

الرقمية.) الحلول  ووضع  اقتراح 

(،53 رقم) مكت7  (: اإل تماعي) املقر 

الطابق الرابع،)أروقة املامونية،)شارع)

حسن بونعماني،)حي الداخلة أكادير.
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في) حدد  (: اإل تماعي) الرأسمال 
على) موزع  درهم،) ()50.000،00(
درهم) ()18( فئة) حصة من  ()5888(

لكل واحدة موزعة كاآلتي:)
السيد ستانيسالس روالند أوندوا)

فودا)5888)حصة.
السيد) تعيين  تم  التسيير:) (
فودا) أوندوا  روالند  ستانيسالس 
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محددة.
الوثائق) على  ميع  اإلمضاء)
املتعلقة بالشركة سيكون من طرف)
أوندوا) روالند  ستانيسالس  السيد 

فودا ملدة غير محددة.
املدة:)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2823 يناير) (13 بأكادير بتاريخ)

رقم)128858.
342 P

FIDUCIAIRE AMIZA

  PARA TAJ 
 SARL 

رأسمال الشركة :  188.888 درهم
 ICE :003202221000013-  RC

54115
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  )1بمقت�سى 
(، (2823 يناير) ( (83 بتاريخ) باكادير 
املسؤولية) ذات  ( تأسيس شركة) تم 

املحدودة باملواصفات التالية):
.  PARA  TAJ:((التسمية-

-الهدف):
1()بيع وشراء)مواد))ومعدات))شبه)

الطبية).
أوالد) شارع  ( (. اإل تماعي) -املقر 
املحمدي)) الحي  (B3-9 الوط) تايمة 

اكادير).
-املدة)):)99)سنة.

فاتح) من  (: اإل تماعية) -السنة 
يناير إلى)31)ديسمرر.

-رأسمال الشركة)):))188.888درهم)
إ تماعية) حصة  إلى1888) مقسم 

بمقدار)188)درهم لكل))واحدة.

تاجي) السيد  تعين  (: -التسيير)

املصطفى)،)كمسير))للشركة ملدة غير)
محدود ة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  )2تم 
باكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)))28)يناير))2823)تحت الـــرقم)
128137))ومسجلة بالسجل التجاري)

في نفس اليوم تحت الرقم)54115.
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 شركة اوماريك 
ش.م.م.                     
بلوك د رقم 85 حي الوفاء اكادير

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
القانون) إحداث  تم  (2823 يناير) (5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):
اإلسم:)شركة))اوماريك ش.م.م.)))))))))))))))))))))

املوضوع:
-نقل البضائع لحساب الغير.

مقر الشركة):)بلوك د رقم)85)حي)
الوفاء)اكادير.

)مدة الشركة):)99)سنة ابتدءا من)
يوم تأسيسها.

رأسمالها):)حدد في مائة الف درهم)
قيمة كل) حصة٬) (1888 مقسمة إلى)
188)درهم و موزعة على) واحدة منها)

الطريقة التالية:
-)السيد عبد الرحيم او العسري)):)

1888)حصة.
تسيير وإدارة الشركة):)عين السيد)
عبد الرحيم او العسري مسيرا وحيدا)

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 
باكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 
السجل) (120096/2023 ( تحت رقم)

التجاري)3)548 .
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شركة ا ب كندا
 ش.م.م.                     
شقة رقم7 الطابق الثالث عمارة 

رقم)4 شارع مسعود الوفقاوي حي 
السالم اكادير

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
القانون) إحداث  تم  يناير2823) (4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):

اإلسم):)شركة))ا ب كندا ش.م.م.)))))))))))))))))))))
املوضوع:

الطلبة) ومواكبة  -املساعدة 
بالخارج.

مقر الشركة):)شقة رقم7)الطابق)
شارع مسعود) (4( الثالث عمارة رقم)

الوفقاوي حي السالم اكادير.
)مدة الشركة):)99)سنة ابتدءا من)

يوم تأسيسها.
رأسمالها):)حدد في مائة الف درهم)
قيمة كل) حصة٬) (1888 مقسمة إلى)
درهم وموزعة على) (188 واحدة منها)

الطريقة التالية:
 1888 (: ( بنعباد) اناس  السيد  (-

حصة.
تسيير وإدارة الشركة):)عين السيد)
للشركة) وحيدا  مسيرا  بنعباد  اناس 

ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 
باكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 
السجل) (120060/2023 ( تحت رقم)

التجاري)54847 .
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شركة ج ل السالم 
ش.م.م.                     

رقم )7 شارع عبد الرحمن بن زيدان 
حي السالم اكادير

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
القانون) إحداث  تم  يناير2823) (9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):
السالم) ل  ج  ( شركة) اإلسم:)

ش.م.م.)))))))))))))))))))))
املوضوع-:)

متنوعة) أعمال  التجارة-املكتبة-)
أو أشغال البناء.

)7)شارع عبد) رقم) (: مقر الشركة)
الرحمن بن زيدان حي السالم اكادير.

)مدة الشركة):)99)سنة ابتدءا من)
يوم تأسيسها.

رأسمالها):)حدد في مائة الف درهم)
قيمة كل) حصة٬) (1888 مقسمة إلى)
188)درهم و موزعة على) واحدة منها)

الطريقة التالية:

 1888 (: ( ازم) فضيلة  السيدة  (-

حصة.

تسيير وإدارة الشركة):)عين السيد)

 مال العسري مسيرا وحيدا للشركة)

ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

باكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 

السجل) (120097/2023 ( تحت رقم)

التجاري)5)548 .
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 FATBOY HOLIDAYS     شركة

 AGADIR 

ش.م.م  .ش.و
رأسمالها : 188.888.88 درهم

املقر اإل تماعي : مسكن برقم 5 

الطابق الثاني عمارة 33 شارع غاندي 

حي الداخلة  اكادير

ICE 003226905000032

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 
محدودة

1.التأسيس:

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

خلق) تم  يناير2823) (11 في) بأكادير 

نظام تأسيس الشركة ذات املميزات)

التالية:

مسؤولية) ذات  شركة  ( الشكل):)

محدودة بشريك وحيد.)

 FATBOY ( التسمية:شركة)

.HOLIDAYS AGADIR

))):)تهدف الشركة إلى): الهدف)

تقديم خدمات في الخارج املغرب.

استيراد والتصدير.

 5 مسكن برقم) ( املقر اإل تماعي:)

الطابق الثاني عمارة)33)شارع غاندي)

حي الداخلة))اكادير.

مدة) حددت  (: املدة اإل تماعية)

الشركة في)99)سنة.

التسيير:)

تعيين السيدة حياة حماد الحامل)

(،134566374 رقم) السفر  لجواز 

كمسيرة وحيدة للشركة.)
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الوحيد) بالتوقيع  الشركة  تلتزم 

للسيدة حياة حماد.

رأسمال) حدد  ( الشركة:) رأسمال 

188.888.88)درهم مجزأ) الشركة في)

على)1888)حصة من فئة)188)درهم)

للحصة الواحد موزعة على الشكل)

التالي:

السيدة):)حياة حماد.1888حصة)

188888)درهم.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تم اإليداع) (: ( القانوني) 2.اإليداع 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم) تحت  ( يناير2823) (28 ( بتاريخ)

.128151
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°81 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

85.2(.23.2(.6(

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE JOUDIA GLOBALE

SERVICES
بمقت�سى العقد العرفي بتاريخ)28 

شركة) تأسيس  تم  (، ديسمرر2822)

 .(SARL AU( املسؤولية) محدودة 

((( ( باملواصفات التالية:))

 STE JOUDIA GLOBALE(((:التسمية

.SERVICES

الهدف:)))))تحويل األموال.))))))))))))))))))))

 63 رقم) املحل  (: اإل تماعي) املقر 

إقامة املجد امسرنات اكادير.)

99)سنة ا ابتدءا من تاريخ) ( املدة:)

التأسيس.

رأسمالها:))188.888.88)درهم.

التسيير:)))للسيد محمد التون�سي.

اإلمضاء:))للسيد محمد التون�سي.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

 28 بتاريخ) ألكادير  التجارية 

يناير2823)تحت رقم)128143.
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شــــركة  ج.ب.ل كـــار 
ش.م.م

 SOCIETE GPL CARS sarl 
رأس مالها : 188.888 درهم

املقر اإل تماعي: محل رقم 71 
مكرر تجزئة الشفاء باب تارغونت 

تارودانت
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى  (1-
تم إحداث) 2823م،) يناير) (13 بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة من طرف املوقع)

للعقد،)خصائصها كالتالي:
ش.م.م)))))) كار  ج.ب.ل  ( -التسمية:)

.STE GPL CARS
 71 رقم) محل  اإل تماعي:) -املقر 
تارغونت) باب  الشفاء) تجزئة  مكرر 

تارودانت.)
-الهدف اإل تماعي:

سائق.)))))))))))))))))))))))) بدون  السيارات  كراء) (
 LOCATION DE VOITURES SANS

. CHAUFFEUR
في:) حدد  الشركة  مال  -رأس 
188.888.88)درهم مقسم إلى)1888 
للحصة) درهم  (188 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها كل من:
السيد.)ايت زكار علي588)حصة.

محمد588  اعريبا  السيد.)
حصة.)

-)السنة املالية:)من فاتح يناير إلى)
31)ديسمرر.

العام) الجمع  قرار  بمقت�سى  (2-
13يناير) بتاريخ) املؤرخ  التأسي�سي 

2823م)،)تقرر ما يلي:
اعريبا) السيد  عين  -التسيير:)
محمد الحامل لبطاقة التعريف رقم)
مسيرا للشركة ملدة غير) (5(7496JC
محدودة لشركة))ج.ب.ل كار ش.م.م).)
البنكي) اإلمضاء) البنكي:) -اإلمضاء)
علي) زكار  ايت  السيد.) بين  مشترك 

والسيداعريبا محمد).)
لقد تم اإليداع القانوني لدى) (2-
املحكمة االبتدائية بتارودانت بتاريخ)

)1)يناير2823)تحت رقم)2).
)-)السجل التجاري:)9389.
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 SICILIA CAR
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
   SICILIA CAR ((: التجاري) اإلسم 

.( SARL
رقم) التجاري  :املحل  العنوان)
الصناعي) الحي  الرركة  116عمارة 

اكادير.
املهام):)

)-)تأ ير السيارات بدون سائق.)
 188.888.88: الشركة) رأسمال 

درهم.
يونس) ( :السيد) التسيير واإلمضاء)

خنجاري.
تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
اكادير بتاريخ)15)ديسمرر2822)تحت)
تحت) التجاري  والسجل  (5859 رقم)

رقم)63)53.
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شركة  ج بارى 
ش.ذ.م.م- ش.و

  SOCIETE(J(PARA    S.A.R.L-AU
كراج رقم 81 شارع االمام الشافعي 

حي القدس اكادير
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
التأسي�سي بتاريخ فاتح ديسمرر2822 
شركة ج بارى ذ.م.م تمت املصادقة)

على ما يلي):
التسمية):)

)-تسمية الشركة ج بارى ش.ذ.م.م.)
املقر) :) عل  الشركة) مقر  (

اإل تماعي للشركة بالعنوان التالي):)
االمام) شارع  (81 رقم) كراج 

الشافعي حي القدس اكادير.)
تحديد) تم  ( الشركة:) رأسمال  (
 188.888,88 في) الشركة  رأسمال 
درهم مقسمة إلى1888)درهم للحصة))
وموزعة) للحصة)) درهم  (188

كاآلتي:
 1888 ( الجوهري) محمد  السيد:)

حصة))))188.888,88)درهم).
أهداف الشركة:

شبه) املنتجات  وبيع  شراء)
الطبية) شبه  واملواد  الصيدالنية 
واأل هزة) واملستلزمات  واملعدات 

الصيدالنية) شبه  واملواد  الطبية 

بجميع أنواعها.)

التجميل) مستحضرات  تسويق  (

الشخصية) النظافة  ومنتجات 

واأل هزة الطبية.

تصنيع) عمليات  تحقيق  ميع  (

التجميل) ومستحضرات  األدوية 

واملكمالت الغذائية من قبل الشركة)

في) ثالثة  أطراف  قبل  من  أو  نفسها 

إطار شراكات التعاقد من الباطن.)

الغذائية) املكمالت  استيراد 

ومستحضرات) الطبية  واأل هزة 

النظافة) ومنتجات  التجميل 

الشخصية.

محمد) السيد  يعترر  ( التسييـر:)

املسير الوحيد لشركة ج) ( الجوهري)

بارى))ش.)ذ.م.م).))

من فاتح) سنة ابتداء) (99 (- املــدة:)

ديسمرر2822 .

لقد ثم اإليداع) اإليداع القانوني:)

لدى املحكمة التجارية باكادير))بتاريخ)

 12887( تحت رقم) (2823 يناير) (17
السجل التجاري54863.
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AFNAMOUL
 Société à responsabilité limitée

.au(capital(de : 100.000,00 DHS

 Siège(social : IMM(BIHI(N° 58

 LOT ALIMAM HJ HASSAN

 DRARGA

AGADIR

تـأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 
AFNAMOUL:  محــدودة

))))بمقت�سى عقد عرفي مررم بتاريخ)
القانون) وضع  تم  ( ماي2828،) ((

مسؤولية) ذات  ( لشركة) األسا�سي 

محدودة))مميزاتها كالتالي):)

    AFNAMOUL التسميــة:)

ش.م.م.

الهدف اإل تماعي):

-الصناعة بجميع أشكالها.

-اإلنعاش العقاري.

-إنشاء)وتجهيز التجزئات السكنية.
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عمارة بيهي) ( ( ( (: ( املقر اإل تماعي)
رقم))5،)تجزئة االمام الحاج حسان،)

الدراركة اكادير)).

99)سنة ابتداء)من تاريخ) ( ( ( املـدة:)

تأسيسها.

درهم) ( (188.888.88 ( ( الرأسمال:)

من فئة) ( حصة) ( (1888 ويتكون من)

من)) بكاملها  مدفوعة  درهم  (188

طرف)):)

محند)))) موالي  املسعودي  السيد 

 28.888.88 ( ( ( ( ( أي) ( ( حصة) ( ( (288

درهم))).

املسعودي موالي محمد))) ( السيد)

 (8.888.88 ( ( ( ( أي) ( ( حصة) ( ( ( ((88

درهم.)))

من) مسيرة  الشركة  التسييـــر:)

موالي) املسعودي  السيد  ( طرف)

محمد))ملدة غير محدودة.

التوقيــع):الشركــة ملزمـة))بالتوقيع)

موالي) املسعودي  للسيد  ( املنفرد)

محمد.

السنة الحسابيـة):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمرر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

:تم إيداع امللف القانوني) االيـداع)

الضبط)) كتابة  لدى  للشركة 

باملحكمة التجارية))بأكادير))بتاريخ)29 

ماي2828)))تحت رقم):)98116.

التسجيل) :تم  التجاري) السجل 

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

 29 ( بتاريخ) بأكادير  ( التجارية)

ماي2828))تحت عدد))42959.
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 GOLDEN ESCAPE  الشركة
 ش م م 

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس الشركة) ( ( ديسمرر2822)

ذات املميزات اآلتية):

 GOLDEN الشركة) (: التسمية)

ESCAPE)ش.م.م.ش.و.

ايت) مركز  (: اإل تماعي) املقر 

اعميرة بيوكرى اشتوكة ايت باها.
رأس املال):)188.888.88))درهم).

املسير):))))السيد الصفريوي ادي7.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 6 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

يناير2823)تحت رقم)41.
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STE HIDAYA CULASSE
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

ICE(:(003224192000048
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  ( يناير) (282318
شريك) ( ذات) ( املسؤولية) محدودة 

وحيد ذات الخصائص التالية:)
 STE HIDAYA (: -التسمية)

 .CULASSE SARL.AU
رقم) ا  ببلوك  (: اإل تماعي) -املقر 
225)زنقة)11)حي الحرش أيت ملول.

السيارات) ميكانيك  -الهدف:)
وأعمال الصفائح املعدنية.)

 188888 اإل تماعي:) -الرأسمال 
درهم.

-التسيير):)الحسين العرج.
-املدة:)99)سنة.

-السنة املالية):))فاتح يناير حتى31 
ديسمرر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
   152 ( رقم) تحت  بانزكان  التجاري 
رقم) يناير  (2823 يناير) (19 بتاريخ)

السجل التجاري27757. 
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CABINET SABCONSULTING 

GROUPE ABK SEC
تأسيس شركة

 4 العرفي املؤرخ ب) للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تقرر  (،2823 يناير)

باملواصفات اآلتية:
.GROUPE ABK SEC(:(التسمية

محدودة) شركة  الشكل:)
املسؤولية.

 385 رقم) شقة  اال تماعي:) املقر 
الطابق)3)إقامة مرحبا)3)حي الداخلة)

اكادير.

رأس املال:)188.888)درهم.

املسير:)محمد نيزارابوكاض.

 31 يناير الى) (1 من) السنة املالية:)

د نرر

الضبط) كات7  لدى  اإليداع  ثم 

 23 للمحكمة التجارية بأكادير بتاريخ)
يناير)2823،)رقم اإليداع)2)1281.
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STE TINGADO TRAVAUX

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

إنشاء شركة
 STE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (: اسم التجاري)

 TINGADO TRAVAUX  SARL AU
ابودرارن) دوار  ( ( ( ( ( ( (: العنوان)

احمد) ايت  اربعاء) القروية  الجماعة 

انزي تيزنيت)

مقاول أعمال أو) (: ( ( ( ( ( ( ( املهام) (

إنشاءات مختلفة و التجارة).
 188.888 (: الشركة) مال  راس 

درهم.

التسيير):)))السيد كمال بولصياد)

مشارك))وحيد))و مسير))للشركة.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تيزنيت بتاريخ)23)يناير)2823،))تحت)
التجاري) والسجل  ( (34/2023 ( رقم)

تحت رقم))5433. 
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STE ABOUSSALAH DIVERS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
 STE ( التجاري) اسم 

  .ABOUSSALAH DIVERS SARL

حي االمال زنقة وادي) ( (: العنوان)

سوس بلوك ا ايت ملول.)

املهام):))تصنيع األواني األسمنتية،))

مقاول أعمال أو إنشاءات مختلفة.
رأس مال الشركة):)188.88)درهم.

التسيير):)ابو صالح حسن مشارك)

و مسير للشركة.

ابو صالح رضوان مشارك.

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

انزكان بتاريخ))1)يناير)2823،))تحت)

رقم)122)والسجل التجاري تحت رقم)

.27739
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STE  APEMA

SARL A.U 

تأسيس شركة
 18 ( بتاريخ) بمقت�سى عقد عرفي 

يناير)2823،)))تم تأسيس شركة))ذات)

املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

التالية:

 STE APEMA SARL (: التسمية)

 .AU

 81 الشقة رقم) (: املقر اال تماعي)

(، ()حي املخيم مدينة الوطية) )سفلي)

طانطان).

درهم) (188.888 (: الرأسمال)

حصة من فئة) ( (1888 مقسمة على)

188)دراهم.

وحفظ)) معالجة  (: الهدف)

األسماك؛)القشريات والرخويات؛

السماللي،) حفيض  (: الشركاء)

   20/04/1984 بتاريخ) مزداد  مغربي،)

أربعاء)السا حل تيزنيت))،)ب.ت.و رقم))))

 .JE222(99

تبتدئ من فاتح) (: ( السنة املالية)

كل) من  د نرر  (31 في) تنتهي  و  يناير 

سنة.

تسير الشركة حاليا من) التسيير:)

ملدة غير) ( ( حفيض السماللي) طرف:)

محددة.

باملحكمة) تم  (: السجل التجاري)

يناير) (1( االبتدائية بطانطان بتاريخ)

2823)،)تحت رقم)7167.

358 P



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2300

املركز الجهــوي للخدمـــات
تيزنيت.الهاتف:)68.24.18.)85.2

STE MUMTAZ
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)
تاسيس شركة

العام) الجمع  محضر  على  بناء)
 2 (: بتاريخ) املنعقد  التأسي�سي 
ذات) شركة  تأسست  (،2823 يناير)
باالعتبارات) ( املحدودة،) املسؤولية 

التالية:
 MUMTAZ« شركة) االسم:)
INVEST«)ذات املسؤولية املحدودة.

تغانمين) اديحيا  دوار  العنوان:) (
أربعاء)الساحل تيزنيت.

الهدف:)منعش عقاري ومقاول في)
األشغال العامة والبناء.

املدة:)99)سنة.
)رأس املــال:)رأس مال الشركة هو))
إلى1888  مقسمة  درهم  (188.888
حصة بقيمة)188)درهم.)لكل حصة.

)التسيير:)تعيين السيد بشا رشيد)
مسير للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)
رقم) تحت  (،2823 يناير) (1( بتاريخ)

.27/2023
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)املركز الجهــوي للخدمـــات ش م م
تيزنيت).الهاتف):)68.24.18.)85.2

STE TRANS BAZIAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة من 

شريك واحد
تاسيس شركة

العام) الجمع  محضر  على  بناء) (
يناير) (2 بتاريخ) املنعقد  التأسي�سي 
ذات) شركة  تأسست  (،2823
باالعتبارات) املحدودة  املسؤولية 

التالية)):)
)ذات) (TRANS BAZIAD ( (: االسم)
املسؤولية املحدودة من شريك واحد.
تبوزار  ماعة) دوار  (: العنوان)

املعدر تيزنيت.
الهدف):)نقل املستخدمين.

املدة:)99)سنة.

هو) الشركة  رأسمال  املــال:) رأس 

  1888 مقسمة إلى) درهم،) (188.888

حصة بقيمة)188)درهم لكل حصة.

ياسين)) باموح  السيد  التسيير:)

مسيرا للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت)

بتاريخ)17)يناير)2823،)تحت رقم)25.
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 STE IWEQ
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر في أكادير)

تم تأسيس) ( (،2822 نونرر) (21 بتاريخ)

لها) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املميزات التالية:

.STE IWEQ(:(التسمية

في) واإلدارة  الدراسة  (: ( الهدف)

املجاالت االقتصادية.
معرض) ( رقم53) (: املقر اال تماعي)

حي) بنعماني  حسن  شارع  املامونية 

الداخلة أكادير.))))))

التسيير):)السيد))دايز  مال)))ملدة)

غير محدودة
 188.888 (: ( الشركة) رأسمال 

درهم).

)تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يناير) (4 تاريخ) في  باكادير  التجارية 

119956،)سجل) ( ( 2823،)تحت رقم)

تجاري رقم)9)539. 
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STE T.P.S AMENGEMENTS
SARL AU

تأسيس شركة
)بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ في))2  

شركة تأسيس  تم  (،2822 ديسمرر)

T.P.S AMENAGEMENTS.م.م.)

م.ش.و).

هدفها):أعمال البناء)والتطوير.
الطابق الثالث) (38 رقم) العنوان:)

زنقة)1887)تراست إنزكان).

رأسمالها):)588.888)درهم موزعة)
حصة) كل  قيمة  حصة  (5888 إلى)

188درهم.)
)تم تعيين السيد عبد الكريم بلحر)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
99)سنة) )املدة):مدة عمر الشركة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم) اإليضاحي  التجاري  السجل 

 .27779
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ألنزكان  اإلبتدائية 
رقم) تحت  (،2823 يناير) (24

    .2023/176
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LEPAS NEGOCE
SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد
تاسيس شركة

 2 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) بأكادير  املسجلة  (،2823 يناير)
لشركة) التأسي�سي  القانون  وضع 
وحيد) بشريك  ( املسؤولية) محدودة 

تحمل))الخصائص التالية):
.LEPAS NEGOCE(:(التسمية

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
املحدودة بشريك وحيد).

 vente de matériel املوضوع:)
بيع) ( (،et fournitures de bureau
 négoce املكتبية،) اللوازم  و  األ هزة 
   Import et export التجارة،)

االستيراد و التصدير).
 12(1 تجزئة) ( اال تماعي:) املقر 
زنقة)938)رقم)27)حي السالم اكادير.

99)سنة ابتداء)من) مدة الشركة:)
يوم تأسيسها.

  188.888 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

(% (5 يتم اقتطاع نسبة) (: األرباح)
من األرباح لالحتياط القانوني والباقي)

حس7 تقرير الشريكة الوحيدة).
تسير الشركة من طرف) التسيير:)

اآلنسة آية لحرش.
السنة اال تماعية:)من فاتح يناير)

إلى)31)د نرر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة التجارية الكادير تحت رقم)

1)1288)بتاريخ17)يناير)2823.
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STEAGRI TARAZA

تـأسـيـس شــركة
 22 ( بتاريخ) ( بمقت�سى عقد عرفي)

القانون) وضع  تم  (. (2822 د نرر)

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية:

   AGRI TARAZA(:(الـتـسـميـــــــــــــــة

املسؤولية) دات  شركة  ( (: ( الشكل)

املحدودة).)

االستغالل) تسير  ( ( (: الـمـوضـــــوع)

التجاري أو الصناعي أو الفالحي.

الطابق األول) (: الـمـقر اال ـتـماعــي)

ايت) (173 رقم) سلطان  حي  نان 

ملول.))

سنة ابتداء) ( (99 (: مــــــدة الشركــــــة)

من يوم تأسيسها.)

رأسمـــال الشركـــة)):))188.888درهم)

فئة) من  حصة  (188 على) مقسم 

على) موزعة  ( للحصة) درهم  (1888

النحو التالي):)))))

السيد محمد يعدل))188)حصة.

األربـــــــــــــــــــاح)):)يتم اقتطاع نسبة)%)5 

من األرباح))لالحتياط القانوني والباقي)

حس7 تقرير الشركاء)))سواء)يوزع آو))

ينقل.

من) الشركة  تسير  الـتسـيـيــــــــــــــــــر:)

طرف السيــد محمد يعدل).

فاتح) من  (: اال تمـاعيـة) السنـــة 

يناير إلى)31)د نبـــــر

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم) ( بانزكان) االبتدائية  ( املحكمة)

تم) (28 رقم) تحت  (،2823 يناير) (4

التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 

بانزكان)) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)27665.
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2301 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

شــركة إل.بي.أش.إم

STE LBHM 

sarl 

رأس مالها :  188.888 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 41 زنقة 

إيراك بوارڭان أڭادير

  تأسيس شركة 

)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

86)يناير)2823)م،)تم إحداث القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة من طرف املوقعين للعقد،)

خصائصها كالتالي:

 STE إل.بي.أش.إم) التسمية 

.LBHM

زنقة) (41 رقم) (: اإل تماعي) املقر 

إيراك بوارڭان أڭادير.

املعدات) (: اإل تماعي) الهدف 

 MARCHAND املكتبية ومستلزماتها)

 MATERIEL ET FOURNITURE DE

                       . BUREAU

أو) العامة  املباني  وأمن  الحراسة 

. GARDIENNAGE DES(الخاصة

EDIFICES PUBLICS OU PRIVE.

في:) حدد  الشركة  مال  رأس 

 1888 إلى) مقسمة  درهم  (188.888

للحصة) درهم  (188 فئة) من  حصة 

الواحدة يملكها كل من:

)السيد بتبغ هشام)....)588)حصة.

)السيد بتبغ مريم)...)588)حصة).

عين السيد بتبغ هشام) التسيير:)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

إلى) يناير  فاتح  من  املالية:) السنة 

31)د نرر.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

 24 املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ)

((،128286 رقم) تحت  (،2823 يناير)

السجل التجاري:)54149.
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مكت7 حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك)1)رقم))9)شارع املقاومة بايت)

ملول،)6158)،)بايت ملول املغرب

STE YK TRAVEL
SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك الوحيد

مقرها اال تماعي : مستوطن عند 

شركة بزنيز ايت ملول بتجزئة  نان 
السلطان رقم 124 بالطاقة األول 

بايت ملول املغرب.

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك الوحيد

السجل التجاري رقم  : 27767

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
19))))د نرر)2822)تم إعداد القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

االقتضاء)بمختصر تسميتها:

 SOCIETE YK TRAVEL SARL

AU

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

موسمي وحجز األنشطة السياحية.

عند) مستوطن  اال تماعي:) املقر 

شركة بزنيز ايت ملول بتجزئة  نان)
األول) بالطاقة  (124 رقم) السلطان 

بايت ملول))املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

:1888حصة) كالتالي) مقسم  درهم،)

بقيمة)188)درهم))للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

السيد) الشركة  مسيري  ومواطن 

يونس القبا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير)))) (28 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2823تحت رقم)162.
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STE SALSABIL BEAUTY
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك واحد 

تأسيس شركة
يناير) (4 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
تم تأسيس) 2823،)املسجل بأكادير،)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالخصائص التالية:))
 ALSABIL  BEAUTY » (: االسم)

 .SARL- AU
صالون) اال تماعي:) الهدف 

الحالقة و التجميل.
رأسمال املجموعة:)58.888)درهم)
 188 بثمن) حصة،) (588 إلى) مقسم 
درهم لكل حصة،)وتعود كلها للسيدة:

)سلسبيل زيزون.
املسير:)السيدة))سلسبيل زيزون.

املقر اال تماعي:)رقم)85)بلوك)82 
زنقة البكاي حي تيل�سي))–)أكادير)

))املدة):))99)سنة،)ابتداء)من تاريخ)
االنشاء.

للمجموعة) القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
بأكادير،)تحت رقم))12819)))،)بتاريخ))

23)يناير)2823.
 Le(dépôt(légal(a(été(effectué(au 
 greffe(du(tribunal(de(commerce
 d’Agadir le 23 JANVIER 2823

.sous(le(n°(:(120198
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STE ADRAR BIJOUX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

 STE ADRAR ( التجاري) اسم 
 . BIJOUX SARL

العنوان):))رقم)56)شارع خالد بن)
الوليد الداخلة اكادير.)

تا ر مستورد مجوهرات) ( (: املهام)
معدنية ثمينة.

 188.888 (: الشركة) مال  رأس 
درهم.

مشارك) احمد  ادرار  ( (: التسيير)
ومسير للشركة.

)ادرار سليمان مشارك.
تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
2823،))تحت) 24)يناير) اكادير بتاريخ)
التجاري) والسجل  (128281 رقم)

تحت رقم)54147.
368 P

 STE UNIVERS FOOT SARL
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) ( عرفي) عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  تم  (،2823 يناير) (16
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية:
 STE UNIVERS«((((((((:(الـتـسـميـــــــــــــــة

 »FOOT SARL
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
الـمـوضـــــوع):)تأ ير مالع7 رياضية.

)مقاول في اشغال البناء
رقم) تجزئة  (: ( اال ـتـماعــي) الـمـقر 

156)حي)42)الحجريات العيون))).
مــــــدة الشركــــــة):))99))سنة.)
رأسمـــال)):))188.888درهم.

بورحيلة طه) السيد  الـتسـيـيــــــــــــــــــر:)
 JT74282. الوطنية) البطاقة  رقم 
السيد بورحيلة محمد)))رقم البطاقة)

.JC125((3.(الوطنية
فاتح) من  (: اال تمـاعيـة) ( السنة) (

يناير إلى)31)د نرر من نفس السنة.
القانوني) التسجيل  تم  لقد  (
في) ( لدى املحكمة االبتدائية العيون)
    44361 ( السجل التجاري تحت رقم)

بتاريخ)19)يناير)2823.
369 P

ENOUDSUD GROUP
SARL  AU

Au(Capital(de 100 000 Dhs
 Siège(Social: N°151 BIS
 AVENUE MOHAMED V

GUELMIM
ICE : 003230061000083

تـــأسيــس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،21/12/0222
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد))باملميزات التالية):
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 ENOUDSUD (: التسمية)

.GROUPّ

محمد) شارع  (: اال تماعي) املقر 

الخامس رقم)151)مكرر كلميم.

درهم) (188.888 (: الرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  (1888 على) مقسمة 

188)درهم.

أشغال) في  مقاول  الهــدف:)

النظافة)+)مقاول في صيانة الحدائق)

ومساحات الخضراء.

املختلفة) األشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء.)))
العامري) (: القانوني) املسير 

بو معة.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

19/01/2023))تحت رقم506/2023

370 P

BOULAHRAIG TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (2023/01/19

محدودة املسؤولية تحمل الخصائص)

التالية):

 BOULAHRAIG التسمية:)

TRANS)ش م م.
 188.888 (: رأسمال الشركة))

1888حصة بقيمة) درهم مقسم الى)

188)درهم لكل حصة مملوكة ل):

 1888 ب) (: سعيد) بولحرايك 

حصة.

دوار ايت وكمار) (: املقر اال تماعي)

الصفاء)اشتوكة ايت باها.

نقل) (: أال تماعي) الهدف 

املستخدمين لحساب الغير.

من) الشركة  تسيير  (: التسيير)

طرف بولحرايك سعيد رقم البطاقة)

.JE73121الوطنية

تم إيداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمةاالبتدائية بانزكان تحت)
رقم)179بتاريخ)24/01/2023.

371 P

STE BANOUJ EXTRA شركة
SARL

األسا�سي) القانون  بمقت�سى 
يناير) (9 بتاريخ) املؤرخ  للشركة 
يناير) (12 بتاريخ) املسجل  (،2823
2823,)تكونت شركة ذات املسؤولية)

املحددة.
 STE BANOUJ EXTRA مسماة:)

.SARL
رأسمالها.)188.888)درهم.

نجارة) أعمال  اال تماعي:) الهدف 
الخش7.

مركز) (25 رقم) (: اال تماعي) املقر 
املدينة حي الصناعي ايت ملول.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
تسجيلها بالسجل التجاري.))

رأسمال الشركة مقسم كما يلي):
                         (88 بنوج) محند  السيد 

حصة.)))))))))
                        288 بنوج) مصطفى  السيد 

حصة.))
من طر ف محند) (: تسير الشركة)
بنوج بصفته املسير لشركة ملدة غير)

محدودة.
من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمرر.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

20/01/2023،)تحت رقم)15. 
372 P

AZ GOLF
SARL AU

الوحيد) الشريك  قرر  حس7 
AZ GOLF SARL AUبتاريخ) لشركة)
  188.888 رأسمالها) (2023/01/10

درهم ما يلي:
مقر الشركة):)حي تسالوين اوباها)

تمراغت اورير اكادير.)
 188.888 في) حدد  املال  رأس 
1888)حصة من) درهم مقسومة إلى)
وموزعة) الواحدة  درهم  (188 فئة)
                  MR ATRASSI ABDELAZIZ (: كتالي)

1888)حصة.

املوضوع):)من أهداف الشركة:
مقاول الخدمات.))دروس الكولف(.
الشريك) قرر  حس7  (: التسيير)
 AZ GOLF SARL AU(الوحيد لشركة
           MR ATRASSI أنها سيسيرها السيد)

ABDELAZIZ)ملدة غير محددة.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
لدى املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ)
   128899 رقم) تحت  (2023/01/18

السجل التجاري رقم)7)548.
373 P

CO3 GARDE
 SARL AU

تأسيس
بتاريخ)) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة)) (،2822 ( 38))نونرر)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية):
 .CO3.GARDE(:(تسمية الشركة
مبلغ راس املال):)188.888)درهم.)

الشركاء:
من) ياسين،) صماد  السيدبن 
باكادير،) (19(5 سبتمرر) (28 ( مواليد)
الرقم) (2(81 زنقة) باكروماعي  مقيم 

89)الدشيرة إنزكان.
املقر اال تماعي:)الشقة في الطابق)
 65 الرقم) بو دور  بلوك  األول 

التمديد الداخلة أكادير.
غرض الشركة):)الحراسة.

99)سنة من تاريخ) (: مدة الشركة)
تسجيل الشركة في السجل التجاري.
التسيير):)تسير الشركة من طرف:

من) ياسين،) صماد  بن  السيد 
باكادير،) ( (19(5 شتنرر) (28 مواليد)
الرقم) (2(81 زنقة) باكروماعي  مقيم 

89)الدشيرة إنزكان.
السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

الى)31)د نرر.
ذات) الشركة  تسجيل  تم 
تحت) بأكادير  املحدودة  املسؤولية 

رقم)54183.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 2823 يناير) (19 في) بأكادير  التجارية 

تحت رقم)128119.
374 P

ALKA VEGEFRUIT
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
27/12/2022)تم تأسيس شركةذات)
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية:
.ALKA VEGEFRUIT:(التسمية

الفواكه) تصدير  (: الهدف)
والخضروات.

تصدير املنتجات الزراعية.
الغدائية- املنتجات  تصدير 

استغالل املناطق الزراعية.
 188.888 (: املجموعة) رأسمال 

درهم.
املسير):)تسير من طرف السيد نهار)
والسيد) الخطباء) الرحيم  عبد  عيد 
املسيران) بصفتهما  كريم  هشام 

املتضامنين لشركة وبإمضاء)فردي.
ا4  بلوك  عند  (: اال تماعي) املقر 

رقم)5))حي القدس اكادير.
املدة):)99)سنة.

باملحكمة) تم  القانوني:) اإليداع 
التجارية باكادير بتاريخ)16يناير2823 

تحت رقم)128871.
تم) (: التجاري) بالسجل  التقيد 
بتاريخ) باكادير  التجارية  باملحكمة 

16)يناير2823)تحت رقم)54859.
375 P

 AL-AULA PROPERTY
WORLD
SARL AU

املقر اال تماعي : مكت7 رقم 53 
الطابق الرابع كالغي مامونيا شارع 
حسن بوناعماني 588 حي الداخلة 

اكادير
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) وضع  ثم  (03/01/2023
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية:
 AL-AULA PROPERTY (: االسم)

.WORLD SARL AU
منعش) البناء،) (: الشركة) هدف 

عقاري.
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املدة محددة في)99)سنة.
الراسمال محدد في مبلغ)188.888 
درهم مقسم الى)1888حصة من فئة)
الواحدة قد تم) درهم للحصة  (188
عالء) الجنابي  للسيد  كلها  اكتتابها 

عبد الكريم.
التسير):)تم))تعيين السيد الجنابي)

عالء)عبد الكريم.
كمسير للشركة ملدة غير محدودة)
مع إعطائه صالحية اإلمضاء)اإلداري)

والبنكي منفردا.
لتكوين) (5% اقتطاع) يتم  األرباح 
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجارية باكادير تحت رقم))

128199بتاريخ)23/01/2023.
376 P

STE AGENCE IBTISSAM PUB
تأسيس شركة 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
التاسي�سي) وضع  تم  (2023/01/05
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 
الخصائص) تحمل  الوحيد  املساهم 

التالية):
 STE AGENCE (: التسمية)

.IBTISSAM PUB
الشكل):)شركة محدودة املسؤولية)

ذات املساهم الوحيد.
املوضوع):)إشهار،)تواصل،)طباعة
عمارة) (17 رقم) (: اال تماعي) املقر 
البسيطة شارع مسعود الوفقاوي حي)

السالم اكادير.
مدة الشركة):)99))سنة إبتداء)من)

يوم تأسيسها.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة البسيطة ابتسام.
السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

31)د نرر.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يوم) بأكادير  التجارية  املحكمة 

)1)يناير)2823)تحت رقم)291 .
 377 P

SAPHIRE MODE
SARL

رأسمالها : 188.888 درهم
مقرها اال تماعي : رقم 11 شارع 

القنيطرة حي املحمدي أكادير
تأسيس شركة

بمو 7 عقد عرفي محرر بأكادير)
تأسيس) تم  (10/01/2023 بتاريخ)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية):
 SAPHIRE شركة) (: التسمية)

MODE)ش.م.م.)
الهد ف):

بيع املالبس الجاهزة بالتقسيط.
االستراد والتصدير.

شارع) (11 رقم) (: اال تماعي) املقر 
القنيطرة حي املحمدي أكادير.)

 188.888 (: رأس املال اال تماعي)
1888)حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)
188)درهم للحصة الواحدة مقسمة)

على الشكل التالي):
السيد)))اباها احمد)688)حصة.

السيدة ماريا قسمان)488)حصة.
احمد)) السيد  تعيين  (: التسيير)
اباهامسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محدودة.)
االداري) املنفرد  االمضاء) تخويل 
واملالي والبنكي للمسير الوحيد السيد)

احمد اباها.
تبتدأ السنة) (: السنة اال تماعية)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر د نرر من كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 128191 التجارية بأكادير تحت رقم)
والسجل التجاري رقم54135))بتاريخ)))

.23/01/2023
378 P

SALTANITRAVAUX
ش.م.م
تأسيس

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) واملسجل  في05/01/2023)
تأسيس) تم  بأنزكان  (09/01/2023

شركة ش.م.م.

أو) املختلفة  األشغال  (: هدفها)
البناء.

اإليراد والتصدير.
مفاوض.

العنوان التجاري):)بلوك)E)رقم))3 
حي ادمين ايت ملول.

درهم موزع) (188.888 (: رأسمالها)
إلى1888)حصة قيمة كل حصة)188 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي:
 1888 رمضان) سلطاني  السيد 

حصة.
تم تعيين السيد سلطاني رمضان)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
تم اعتماد توقيع السيد سلطاني)
والوثائق) العقود  في  ميع  رمضان 

اإلدارية والبنكية.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
اإليضاحي) التجاري  السجل 

رقم27741.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2823)تحت رقم))12. 
379 P

OUINAHOTRAVAUX
ش.م.م
تأسيس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) واملسجل  (19/01/2023
تأسيس) تم  بأنزكان  ( (19/01/2023

شركة ش.م.م.
هدفها):

األشغال املختلفة أو البناء.
اإليراد والتصدير.

مفاوض.
 3( E)رقم) العنوان التجاري:بلوك)

حي ادمين ايت ملول.
درهم موزع) (188.888 (: رأسمالها)
إلى)1888)حصة قيمة كل حصة)188 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي):
 1888 محند) الحناوي  السيد 

حصة.
الحناوي محند) السيد  تعيين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السيدالحناوي) توقيع  اعتماد  تم 
والوثائق) العقود  محندفي  ميع 

اإلدارية والبنكية.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسهاالنهائي.
رقم) اإليضاحي  التجاري  السجل 

.277(9
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2823،)رقم3)1. 
380 P

شركة راديل كول
ش.م.م

عمارة 165 حي الفرح
مكت7 رقم 81 بنسركاو اكادير

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
القانون) إحداث  تم  (09/01/2023
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي):
االسم):)شركة))راديل كول ش.م.م.)))))))))))))))))))))

املوضوع):)مركز االتصال.
حي) (165 عمارة) (: الشركة) مقر 
الفرح مكت7 رقم)81)بنسركاو اكادير.
)مدة الشركة):)99)سنة ابتدءا من)

يوم تأسيسها.
 188.888 في) حدد  (: رأسمالها) (
درهم مقسمة إلى)1888)حصة٬)قيمة)
درهم و موزعة) (188 كل واحدة منها)

على الطريقة التالية:
السيد خالد رفيق)):)1888)حصة.
تسيير وإدارة الشركة):)عين السيد)
خالد رفيق مسيرا وحيدا للشركة ملدة)

غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باكادير) التجارية  باملحكمة  القانوني 
السجل) (120121/2023 ( تحت رقم)

التجاري)54185.
381 P

 STE RANK UP 
   SARL 
تأسيس

في) املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) واملسجل  (2022/09/08
بإنزكان تم تأسيس) (2822 7)سبتمرر)

شركة)RANK UP SARL)))ش.م.م.)
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هدفها):

املعلومات) تكنولو يا  تطوير 

وتطبيقات) اإللكترونية  للمواقع 

الوي7 والجوال.

الرقمي) التسويق  خدمات 

واالتصاالت واإلعالن.

العنوان التجاري):)الطابق الثالث)
حي الفرح زنقة تيزنيت أيت) (85 رقم)

ملول.
درهم موزعة) (188888 رأسمالها)

إلى)1888)حصة قيمة كل حصة)188 

(: اآلتي) الشكل  على  اكتتبت  درهم 

السيد عصام الرشدي):)1888)حصة

تم تعيين))السيد عصام الرشدي)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.)

عصام) السيد  توقيع  اعتماد  تم 

والوثائق) العقود  في  ميع  الرشدي 

اإلدارية.)

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم) اإليضاحي  التجاري  السجل 

.27837

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر))) (83 االبتدائية بإنزكان بتاريخ)

2822))تحت رقم)1925.     

382 P

KT ARCHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي: رقم1  الطابق 2 

عمارة اتفاق تقاطع شارع 29 فرراير 

وزنقة التعاون الوطني تالرر ت 

اكادير

RC 54157

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادير)

تأسيس) ثم  (2823 يناير) (1( في)

شركة ذات املسؤولية املحدودةذات)

الخصائص) الوحيدذات  الشريك 

اآلتية.

.KT ARCHI(:(التسمية

 Architecte travaillant (: الهدف)

.seul

 2 املقر اال تماعي):)رقم1))الطابق)
فرراير) (29 عمارة اتفاق تقاطع شارع)
تالرر ت) الوطني  التعاون  وزنقة 

اكادير.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.
درهم) (188.888 (: الرأسمال)
مقسم إلى)1888)حصة من فئة)188 

درهم.
من) تبتدئ  ( (: اال تماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)د نرر من كل سنة.

بمقت�سى الفصل)15)من القانون)
السيدة) تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
ملدة) للشركة  كوثركمسيرة  تلمودي 

غير محدودة.
التسجيل) و  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
تحت) (2823 يناير) (24 بأكاديريوم)

عدد128213.
383 P

KAFAY  SERVICES
 SARL

RC : 9143
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمق�سى 
القانون) وضع  تم  (2022/09/28
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية)):
   KAFAY SERVICES (: التسمية)

.SARL
)شركة ذات املسؤولية) (: ( الشكل)

املحدودة
بيع و إصالح وتركي7) (: ( املوضوع)
الهيدروليك) في  ميكانيك  (/ اإلطارات)
املعدات) تصدير  ميع  و  استيراد  (/

وقطع الغيار٠
ايت عياد) دوار  (: اال تماعي) املقر 
الحمري) مو�سى  سيدي   ماعة 

تارودانت.
مدة الشركة)):)99)سنة)

رأسمال الشركة)):)188.888)درهم))
1888)حصة))ب))188))درهم.

التسيير)):))السيد))صالح))كفاي.
لقد))تم))اإليداع القانوني للسجل)
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجاري 

 72( الترتيبي) رقم  تحت  بتارودانت 
رقم سجلها) ( (2022/11/03 (: بتاريخ)

التجاري هو):)9143.
384 P

META ZAHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيــس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (2823 18)يناير)
ذات املسؤولية املحدودة خصائصها)

كالتالـي:
.META ZAHA(:التسمية

أشغال البناء) (: الهدف اال تماعي)
وخدمات متنوعة،)اشغال شاربونط.

 2 رقم) عند  (: اال تماعي) املقر 
الطابق)1)تجزءة  نان الساطان رقم)

124ايت ملول.
املدة))99)سنة.

درهم) (188888 (: الرأسمال)
ا تماعية) حصة  إلى1888) مقسمة 
من فئة)188)درهم للحصة الواحدة،)
حسن1888    زها  السيد  منتسبة 

حصة ا تماعية.
التسيير):)يعهد بتسيير الشركة إلى)
السيد زها حسن ملدة غير محددة،)

أما التوقيع في نس7 له.
بكتابة) القانوني  اإليداع  وقدتم 
االبتداءية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (19/01/2023 بتاريخ) انزكان 

رقم151.
385 P

GROUPEMENT
 DES SPÉCIALISTES

 POLYVALENT ET SÉCURITÉ
INCENDIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 28.888 درهم
مقرها اال تماعي : بلوك أ4 رقم 5) 

حي القدس اكادير
RC اكادير54153

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ثم تأسيس) (2823 يناير) (9 باكادير في)

شركة ذات املسؤولية املحدودةذات)
الخصائص) الوحيدذات  الشريك 

اآلتية):
التسمية):

 GROUPEMENT DES
 SPÉCIALISTES POLYVALENT ET

.SÉCURITÉ INCENDIE
.GSPSI(املختصر

 BUREAU D’ETUDES (: الهدف)
 D’ENQUETES ET DE

.RECHERCHES
املقر اال تماعي):)بلوك أ4)رقم)5) 

حي القدس اكادير.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.
28.888)درهم مقسم) (: الرأسمال)

إلى)288)حصة من فئة)188)درهم.
من) تبتدئ  (: اال تماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)د نرر من كل سنة.

بمقت�سى الفصل)15)من القانون)
السيد) تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 
ملدة) للشركة  كمسير  محمد  اسبار 

غير محدودة.
التسجيل) و  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
تحت) (2823 يناير) (24 بأكاديريوم)

عدد128211.
386 P

 GRANDE AGRICULTURE
SARL

Au(capital(de 100.000 DH
 Siège(social : BLOC 04 NR

 70 QUARTIER(INDUSTRIEL
AGADIR

ICE : 003216465000030
تأسيس شركة

بمو 7 عقد عرفي محرر بتاريخ))
شركة) تأسيس  تم  (04/01/2023
محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

ذات املميزات التالية):
 GRANDE شركة) (: التسمية)
AGRICULTURE)ش.م.م ذات شريك)

واحد.)
الهدف:)االستغالل الفالحي.
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املقر اال تماعي):))بلوك)84)رقم)78 
الحي الصناعي أكادير.

رأس املال اال تماعي)):))188.888 
1888حصة من فئة) ( درهم مجزأ إلى)
تر ع) الواحدة  للحصة  درهم  (188

كلها للسيد صالح لطيف.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
اإلمضاء) وتخويله  لطيف  صالح 

املنفرد ملدة غير محدودة.
السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر د نرر من كل سنة.
وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)
املحكمة) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
  128154 التجارية بأكادير تحت رقم)
و السجل التجاري رقم54127))بتاريخ)

.20/01/2023
387 P

STE IBM GLOBAL
SARL AU

تأسيس شركة
ربأيت) محر  عرفي  عقد  بمو 7 
تم) (04/01/2023 بتاريخ) ملول 
املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 
املميزات) ذات  واحد  شريك  ذات 

التالية):
التسمية):)IBM GLOBAL)ش.م.م)

ذات شريك واحد.
اإلنعاش) (: اال تماعي) الهدف 

العقاري.
أشغال البناء))وأشغال مختلفة.)

(،2 رقم) مكت7  (: اال تماعي) املقر 
الطابق األول شارع أحمد الهبة تجزئة)
85B))املنطقة الصناعية أيت ملول.

رأس املال اال تماعي)):))188.888   
1888حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)
تر ع) الواحدة  للحصة  درهم  (188

كلها للسيد))موالي محمد دري�سي.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)
وتخويله) دري�سي  محمد  موالي 

اإلمضاء)املنفرد ملدة غير محدودة.
السنة اال تماعية)):)تبتدئ السنة)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

آخر د نرر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)

املحكمة)) هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 14( رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

والسجل التجاري رقم)27753))بتاريخ)

.2023/01/19

388 P

WALAE FRESH VEG
RC : 27763 / INEZGANE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة من شريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي ثم باشتوكة)

ايت باها بتاريخ)9)يناير)2823)تأسيس)

شركة ذات مسؤولية محدودة من)

شريك واحد.

واحد) شريك  من  محدودة 

مواصفتها كالتالي:

          .WALAE FRESH VEG(:(التسمية

إنتاج) (: اال تماعي) الهدف 

الفواكه) وتصدير  واستيراد  وتغليف 

والخضروات.

االستيراد والتصدير.

مقاول نقل البضائع وطنيا ودوليا)

لحساب الغير.

 81 كراج رقم) ( (: املقر اال تماعي)

دوار البويبات إنشادن اشتوكة أيت)

((((((( ( باها.)

املدة):)99)سنة.

 188.888 ( (: الرأسمال اال تماعي)

حصة) (1888 إلى) مقسمة  درهم،)

درهم للسهم) (188 ا تماعية بقيمة)

مقسمة كالتالي):

 1888 بوعدول) إبراهيم  (: السيد)

حصة.)))))))

إبراهيم) السيد  تعيين  التسيير:)

بوعدول كمسير لشركة.

تبتدئ من) ( ( (: السنة اال تماعية)

فاتح يناير إلى)31)ديسمرر.

الفصل) مقسمة حس7  (: األرباح)

17)من قانون الشركة.

إيداعه) تم  (: القانوني) اإليداع  (

بإنزكان تحت) ( االبتدائية) ( باملحكمة)
رقم)159)يوم)20/01/2023.

389 P

STE FOUBIL TRANS
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
بيوكرى) بجماعة  (09/01/2023
حررت قوانين شركة ذات مسؤولية)
محدودة خصائصها كالتالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 STE FOUBIL(االسـم):فوبيل ترنس

.TRANS
نقل البضائع لحساب) (: األهداف)
لحساب) املستخدمين  نقل  الغير،)

الغير،)التجارة املختلفة.
املقر اال تماعي):)حي معال بيوكرى)

اشتوكة ايت باها.
 188.888 (: اال تماعي) الرأسمال 

درهم.))))))))
تم تكليف السيد فؤاد) (: التسيير)

الباهي ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بانزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم) تحت  (19/01/2023 بتاريخ)

.137/2023
390 P

ISLAOUINE TRANS
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
ايت) بجماعة  (09/01/2023
ذات) شركة  قوانين  حررت  ( ميلك)
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

خصائصها كالتالي):
.ISLAOUINE TRAN(:(االسـم

املستخدمين) نقل  (: األهداف)
الوطني) النقل  الغير/) لحساب 

للبضائع لحساب الغير.
ايت) الكو  دوار  (: اال تماعي) املقر 

ميلك))اشتوكة))ايت باها.
  188.888 (: اال تماعي) الرأسمال 
حافيض) للسيد  مملوك  درهم 

اسالوين.)))))))))
السيد) تكليف  تم  (: التسيير)
وحيد)) كمسير  اسالوين  حافيض 

للشركة ملدة غير محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بانزكان) االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم) تحت  (،19/01/2023 بتاريخ)

.139/2023
391 P

AGA PROTECT
التشطي7 النهائي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
  AGA PROTECT((االستثنائي لشركة
تقرر) (16/01/2023 يوم) املنعقد 

ما يلي:)
 AGA لشركة) النهائي  التشطي7 
PROTECT)وتم تحديد مقر التصفية)
هو املقر اال تماعي مركز ايت اعميرة)
الطريق الرئيسية  ماعة ايت اعميرة)
اشتوكة ايت باها وعين السيد ايت)

بنعلي هشام كمصف للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ثم 
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان)
تحت رقم)138))بتاريخ))18/01/2023
392 P

STE ABDELL DENT
 SARL AU

عام) محضر  مع  بمقت�سى 
تم)) (،2821 ديسمرر) (( استثنائي يوم)

بمقر الشركة املصادقة على ما يلي:
مكان) وتحديد  الشركة  حل 

التصفية.))
الغاء)عقد الشركة.

عبدهللا) اوبراهيم  السيد  تعين 
كمصفي للشركة.

باملحكمة) وضع  القانوني  اإليداع 
االبتدائية انزكان تحت رقم)5)1)يوم)

               .24/01/2023
393 P

911 CALL
SARL

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
قررت شركة)) بأكادير  (25/11/2022

CALL SARL 911))ما يلي):
 911 لشركة) النهائي  اإلقفال 

  .CALL SARL
إبراء)ذمة املصفي.

املصادقة على تقرير التصفية.
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
باملحكمة الضبط  بكتابة   القانوني 

التجارية بأكادير بتاريخ))1)يناير2823 
تحت رقم128182.

للخالصة والتذكير)

394 P
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شركة 3 دي نويزيبل ماروك
شركة محدودة املسؤولية 

بمو 7 محضر  مع عام عادي)
بتاريخ)38)ديسمرر)2822،))لشركة)3 
دي نويزيبل ماروك)(شركة محدودية)

املسؤولية)،)تقرر ما يلي:
التصفية النهائية للشركة؛

غلق عملية التصفية؛
تررئة ذمة املصفي السيدة نموس)

نورة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بأكادير تحت رقم))12889)بتاريخ))1 

يناير)2823.
للخالصة والبيان)))))))

395 P

STE ANESM TRANS
التشطي7 النهائي للشركة

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ANESM TRANS((االستثنائي لشركة
املنعقد يوم)16)يناير)2823،))تقرر ما)

يلي:)
لشركة) النهائي  التشطي7 
مقر) تحديد  وتم  (ANESM TRANS
كراج) اال تماعي  املقر  هو  التصفية 
بن) ( شارع تيفاوين دار) (18533 رقم)
ملول)) ايت  التمسية  الشيخ  ماعة 
و عين السيد ايت رحو عبد الرزاق)

مصف للشركة.)))))
القانوني لدى كتابة) ثم االيداع  (
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان)
يناير) (1( ( بتاريخ) (،129 رقم) تحت 

.2823
396 P

   STE AGHZOUZ TRAVAUX
 SARL

capital : 100.000 DHS  
 Siège : DR(ID(OUFKIR, CLM –

SIDI FINI
       إعالن التصفية و اإلغالق النهائي)

للشركة)
العادي) الغير  املحضر  بمقت�سى 
يناير) (89 بتاريخ) املنعقد  للشركة 
يناير) (17 بتاريخ) واملسجل  (2823
(،514128231 رقم) تحت  (،2823

تقرر ما يلي:

)تقرير التصفية.
)إعالن اإلغالق النهائي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيزنيت،)
بتاريخ)32)يناير)2823)تحت عدد)36.
397 P

 STE BOUGHEMZA
SARL AU 

املقر اال تماعي: شارع محمد 
السادس حي القدس كلميم. 

السجل التجاري رقم: 31)2 بكلميم.
ICE : 002389813000031
 تصفية  شــــركة التضامن

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
يوم واملسجل  (،2822 ديسمرر) (29   
 17)يناير)2823،)تم عقد الجمع العام)
 BOUGHEMZA ( االستثنائي لشركة)
ذات) ( شركة) (،CAR  SARL AU
رأسمالها) املحدودة،) املسؤولية 

588.888)درهم،)حيث تقرر ما يلي:
)املصادقة))على الحسابات النهائية)

لقفل التصفية.
النهائي) القفل  عن  اإلعالن 
من) املصفي  ذمة  وإبراء) للتصفية 

مهمته.
)وقد تم اإليداع القانوني للشركة)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بكلميم))،)يوم)19)يناير)2823،))تحت))
رقم))))) التجاري  السجل  ( (، (587 رقم)
                                                                                            .2(31
398 P

 STE BASMATY TRANS
SARL AU

إعـــالن قانــوني
املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سي 
بتاريخ))26)ديسمرر بأيت ملول))قررت))

الجمعية العامة االستثنائية لشركة
    BASMATY TRANS SARL AU

مايلي):))))
الحل املبكر للشركة.

السيدة الفاضلي) (: تعيين املصفي)
)للبطاقة الوطنية رقم))))) مريم الحاملة)

. JM47564

:حي عين البحراني) مقر التصفية)
ملك الجريدة الخميس القليعة ايت)

ملول.
لدي) القانوني  اإليداع  تم  ( ( (
يناير) (1( املحكمة االبتدائية انزكان)

2823،)تحت رقم)126.
399 P

 STE EL KHAYR FRUITS ET
 LEGUMES

SARL AU
إعـــالن قانــوني

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سي 
بتاريخ)5)يناير)2823،)بانزكان))قررت))
الجمعية العامة االستثنائية لشركة

  EL KHAYR FRUITS ET LEGUMES
SARL AU))))مايلي):))))

الحل املبكر للشركة.
عبد هللا اشائن) (: تعيين املصفي)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

. JB316214
 2 رقم) (524 زنقة) (: مقر التصفية)

الجرف انزكان.
لدي) القانوني  اإليداع  تم  ( ( (
يناير) (1( املحكمة االبتدائية انزكان)

2823،))تحت رقم)127.
400 P

STE COD BARAJA LATINA
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE: BLOC 5 HAY(ASSAISS

AZROU AIT MELLOUL
االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
املنعقد بتاريخ)19)يناير)2823)ما يلي):
للشركة) اإلرادي  الطوعي  الفسخ 

والتصفية الودية).
تعيين مكان التصفية

تعيين وقبول السيد بن�سى محمد)
كمصف للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بإنزكان في)28)يناير)2823،)))

تحت رقم)168.
401 P

STE  FRUTAG
RC  4773

 املوافقة على حسابات املوازنة
 بمقت�سى محاضر القرار االستثنائي
محدودة)) مسؤولية  ذات  للشركة 

بتاريخ)9)يناير)2823،)تقرر ما يلي):
املوافقة على حسابات املوازنة.

)إخالء)املصفي.
)اإلغالق النهائي لفسخ))للشركة).))))
بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان)
رقم) تحت  (،2823 يناير) (23 بتاريخ)

. 178
402 P

 STE FORAGE LAAYOUNE
 SARL

حل الشركة
نوفمرر) (24 محضر) بمقت�سى 
 FORAGE«(2817،))قرر شركاء)شركة
محدودة) شركة  (»LAAYOUNE
املسؤولية رأسمالها،)188.888)درهم)
بلوك) (13( رقم) اال تماعي  ومقرها 

»S«)املسيرة)II)˓)تزنيت˓)مايلي)
 FORAGE ( شركة) تصفية 
محدودة) شركة  (LAAYOUNE

املسؤولية.)
محمد  داح) السيد  تعيين 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

P47638)مصفيا للشركة.
 13( تعيين مقر التصفية بالرقم)

بلوك)»S«)املسيرة)II)˓)تزنيت.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 ( بتاريخ) بتزنيت  االبتدائية 

2823،)تحت رقم))2023/28 .

403 P

STE SARSEIGE COMPTA

  SARL

 STE MANES IMPORTE  ET
 EXPORT

 التصفية املسبقةللشركة
 بمقتضـى الجمع العام الغير العادي
املؤرخ في)15)ديسمرر)2822،)لشركة)
(،MANES IMPORTE ET EXPORT

اكادير) (34547 السجل التجاري رقم)

تقرر مايلي):))
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تقرير التصفيةاملسبقة للشركة)

وكريم) يونس  السيد  تعيين 
 228 رقم) ( ( التصفية) كمسئول عن 

اكاير) املسيرة  حي  الخواريزمي  شارع 

كمكان التصفية.

باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير،)في)19)يناير)2823،))

تحت رقم128122.

404 P

 L’AMANDES MAROCAINE
 SARL

شركة دات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  :   188.888 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 65 بلوك 

بو دور التمديد الداخلة اكادير   

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (،2822 ديسمرر) (13 في) املؤرخ 

مساهمو الشركة ما يلي):)

)التصفية البدئية للشركة.

سالمه) صالح  السيد  تعيين 

ناصر) سليم  محمود  احمد  والسيد 

كمصفين للشركة.)))

كمقر) اال تماعي  املقر  تحديد 

للتصفية.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

الكادير بتاريخ)28)يناير)2823،))تحت)
رقم)128152.

405 P

 LA MAROCAINE

 PALESTINIENNE DE

 LA PRODUCTION

 D’AMANDES
 SARL

شركة دات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها   188.888 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 65 بلوك 

بو دور التمديد الداخلة اكادير.    

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (2822 ديسمرر) (13 في) املؤرخ 

مساهمو الشركة ما يلي):

التصفية البدئية للشركة.
سالمه) هللا  عبد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.)))
كمقر) اال تماعي  املقر  تحديد 

للتصفية).)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
الكادير بتاريخ)17)يناير)2823،)تحت)

رقم)128875.
406 P

 STE INTERNATIONAL
 MATERIELS AGRICOLS

 NEGOCE
 SARL AU
قفل الشركة

طبقا ملداوالت الجمع العام الغير)
العادي قرر املشاركون ما يلي))

قفل والتصفية.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
انزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2823 يناير) (1( بتاريخ)

.123/2023
407 P

 STE HOLALI BAT
 SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
قررت) بأكادير  (،2822 سبتمرر) (6  

شركة)HOLALI BAT SARL)ما يلي:
 HOLALI BAT*شركة تصفية 

.(*SARL
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (،2823 يناير) (1( بتاريخ)

رقم128181.
للخالصة والتذكير)

408 P

 STE TRAPLOMAG
 SARL AU
قفل الشركة

طبقا ملداوالت الجمع العام الغير)
العادي قرر املشاركون ما يلي):

قفل والتصفية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

انزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم) ( (،2823 يناير) (1( بتاريخ)

.124/2023

409 P

 PNEUMATIQUE EL HABIB

 BEN BETTOUTA

  SARL AU

 7 ( بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

بأكادير قررت شركة)) (،2822 نوفمرر)

 PNEUMATIQUE EL HABIB BEN

BETTOUTA SARL AU))))ما يلي):

لشركة)) النهائي  اإلقفال 

 PNEUMATIQUE EL HABIB BEN

 . BETTOUTA SARL AU

إبراء)ذمة املصفي.

املصادقة على تقرير التصفية.

االيداع) تم  القانوني:) االيداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

يناير) (1( بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2823،))تحت رقم128183.

للخالصة والتذكير)

410 P

 STE SALYM ET FRERES   

 DE MATERIAUX DE

 CONSTRUCTION

     SARL  

))بمقت�سى محضر ا تماع املنعقـد)

بتاريخ)27)ديسمرر)2822،)تقرر مايلي:

حل مسبق للشركة.))))))))))))))))))))))))

تعييـن مصفي للشركة.))))))))))))))))))))

) عل مقر التصفية مقر الشركة.

تم إليداع القانوني باملحكمة) ( ( ( (

 131 ( رقم) تحت  بانزكان  االبتدائية 

بتاريخ))1)يناير)2823.

411 P

SALAMEH ALMANDE   

   STE  T-K TRADES
رأسمالها :  188.888 درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 15)ديسمرر)2822،))تقرر ما يلي:

)قرر الشريكان في الشركة أعاله،)

الختامي) البيان  حسابات  تزكية 

للشركة.

تررئة ذمة املصفى.

اغالق التصفية النهائية للشركة.))))))

املصفي) برئاسة  العام  الجمع  قرر 
قبول) ( منصوري) كريم  ( ( السيد)

للشركة) الختامي  البيان  حسابات 

وابراء)ذمة.))

النهائي) االغالق  كذا  و  املصفي 

لتصفية الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكـــادير بتاريخ)28)يناير)2823،))تحت)

رقم)128133)س ت)41461.

412 P

 STE PALESTINIENNE
D’AMANDES

 SARL 

شركة دات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها :   188.888 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 65 بلوك 

بو دور التمديد الداخلة اكادير   

)بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر) (،2822 ديسمرر) (13 في) املؤرخ 

مساهمو الشركة ما يلي):

التصفية البدئية للشركة.

و) عبد هللا سالمه  السيد  تعيين 

السيد خالد اكرم كمصفين للشركة.)))

كمقر) اال تماعي  املقر  تحديد 

للتصفية).)

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

الكادير بتاريخ)28)يناير)2823،))تحت)

رقم)128153.

413 P
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SALAMEH ALMANDES

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : رقم 65 بلوك 

بو دور النمديد الداخلة اكادير

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر) (2822 ديسمرر) (13 في) املؤرخ 

مساهمو الشركة ما يلي):

التصفية البدئية للشركة.

تعيين السيد صالح سالمة والسيد)

خالد اكرم كمصفين للشركة.

كمقر) اال تماعي  املقر  تحدبد 

للتصفية.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

الكادير)) التجارية  باملحكمة  لدى 

رقم) تحت  يناير2823) (28 ( بتاريخ)

.12886(

415 P

شركة صوليطا 

  ش.م.م                

برأسمال قدره:188.888.88 درهم                 

خميس ايت اعميرة  الجماعة 

القروية خميس ايت اعميرة عمالة 

اشتوكة ايت باها         

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املنعقد بتاريخ))21)ديسمرر)

2822،)تمت املصادقة باإل ماع على)

املقترحات اآلتية):

-)تصفية الشركة.

-)إبراء)ذمة املصفي.

-)إغالق التصفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ثم 

 19 بتاريخ) ( ( ( بانزكان) ( االبتدائية)

رقم) عدد  تحت  ( يناير2823)

.2023/142

416 P

   Société    TIJNKIT NEGOCE
 SARL

à Associé Unique
 Société à responsabilité limitée 
au(capital(de : 100.000,00 DHS

 Siège(sociale : DR
 TISSGHARINE.CR SIDI
 BOUAABDELI– TIZNIT

إعالن عن حل الشركة  وتعيين 
املسؤول عن التصفية 

العادي) الغير  املحضر  بمقت�سى 
ديسمرر) (38 بتاريخ) املنعقد  للشركة 
يناير) (17 بتاريخ) واملسجل  (2822
2823،)تحت عدد)37212821،)تقرر)

ما يلي:
-))اإلعالن عن حل مسبق للشركة.)
-تعيين السيد احمد هين))املسؤول)

عن تصفية الشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتيزنيت،)بتاريخ)23)يناير2823)تحت)

عدد)2023/35.
417 P

STE FONOUNE TRANS
SARL

بيع حصص ا تماعية لشركة ذات 
مسؤولية محدودة   

العام) الجمع  ملحضر  طبقا 
بايت) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 
2823))لشركة) 21)يناير) ملول بتاريخ)
FONOUNE TRANS)ذات املسؤولية))
 188.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإل تماعي حي) درهم وعنوان مقرها 
تقرر) ملول  ايت  لقليعة  موالي عمر 

ما يلي):)))
بيع)488)حصة للسيد نايت ونميد)
علي لصالح))الحفيد ابلخير))تسميته)
شريك ومسير للشركة ووضع قانون)
أسا�سي للشركة املحدودة املسؤولية)

التي سينظمها.
للمجموعة) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة) التجاري  بالسجل 
   175 رقم) تحت  انزكان  اإلبتدائية 

بتاريخ)24)يناير2823.
418 P

 EURO MARINE شركة 
ش.م.م

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 )1)أكتوبر))2822)بأكادير قرر شركاء)

 EURO MARINE SARL  شركة)

)ما يلي):

من الحصص والتي) تفويت)67%)

اليوسفي) السيد محمد  ملك  في  هي 

 I.C.E    CONSULTING(لصالح شركة

الرقم) تحت  التجاري  السجل 

السيد) مديرها  يمثلها  9))152التي 

رضوان كريم الذي يحصل على)678 

سهم املبلغ اإل مالي)67888)درهم.

رضوان) محمد  السيد  تعيين 

كريم كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

ش.م.م الى ش.م.م.ش.و.

القانون) من  (87  ,86 البند) تغيير 

األسا�سي للشركة.)

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

يناير) (19 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2823)تحت رقم128132 .

419 P

 STE ELECTRO  

MENAGER 2000
-تفويت حصص

- التسير والتوقيع اإل تماعي
ICE(:(001544863000057

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

 9 بتاريخ) للشركاء) اإلستتنائي 

الشركة) الشركاء) قرر  ديسمرر2822)

 ELECTRO MENAGER ( املسماة)

املسؤولية) ذات  شركة  (2888

 388.888.88 رأسمالها) (، املحدودة)

درهم)،)ما يلي):

الشريك) قرر  حصص:) تفويت 

تفويت) خربوش  رشيد  انوار  السيد 

38)حصة إلى السيد محمد خربوش)

بقيمة)188)درهم للواحد.)

(، التسير:)تقرر الجمعية أن تعهد)

12)من النظام األسا�سي) وفقا للمادة)

للشركة)،)لفترة غير محدودة من تاريخ)

هذا القرار اإلستثنائي)،)بإدارة شركة)

إلى) (ELECTRO MENAGER 2888

السيد محمد خربوش.)

التوقيع اإل تماعي):

اإلستتنائي)) العام  الجمع  أعطى 

محمد) للسيد  اإل تماعي  التوقيع 

الشركة) بإسم  للعمل  خربوش 

وإشراكه في كل التوقيعات املتعلقة)

بالشركة.

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ باكادير  التجارية   باملحكمة 

28)يناير2823)تحت عدد)))))128156.

420 P

 CENTRE TECHNIQUE

 DE TRAVAUX ET DE

 COMMERCE

 SARL

محضر الجمع العام اإلستثنائي 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

 2822 سبتمرر) (2 في) املؤرخ 

قررمساهموا الشركة ما يلي):

-1)قرر السيد عز الدين العيو�سي)

إ تماعية) حصة  (12888 تفويت)

للسيد فيصل بو دي.

األسا�سي) القانون  تحيين  (2-

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  -ثم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت))) يناير2823) (1( بتاريخ) باكادير 

رقم)117 .   

421 P



2309 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

 CENTRE TECHNIQUE

 DE TRAVAUX ET DE

 COMMERCE

 SARL

محضر الجمع العام االستثنائي 

العامين) الجمعين  بمقت�سى 

 17 في) املؤرخان  اإلستثنائيين 

الشرك) قررمساهموا  سبتمرر2819)

ما يلي):

قررت السيدة كوثر العيو�سي)) (1-

ا تماعية) حصة  (12888 تفويت)

للسيد عز الدين العيو�سي.

تعيين املسير الوحيد للشركة) (2-

السيد خوشاني الحسن مع اعطائه)

 ميع املضاءات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  -ثم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت))) يناير2823) (1( بتاريخ) ( بانزكان)

رقم)116 .   

422 P

SOCIETE  CDD-OPTICAL  

السجل التجاري: 21.693 أكادير

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (،2822 ديسمرر) (86  بتاريخ)

ما يلي:

الحصص) مجموع  -1تفويت 

اإل تماعية اململوكة من طرف شركة)

GROUPE GFDلفائدة السيدة إلهام)

املجادي والسيدة أمينة إكليلي.

-2تعديل القانون األسا�سي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

في19يناير2823.  بأكادير  التجارية 

تحت رقم)128128.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°81 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

85.2(.23.2(.6(

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE LIBANAISE
 4 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

يناير2823)،)تم إقرار ما يلي:

)))))تفويت)5888)حصة من السيد)

غزالن) السيدة  إلى  عمور  مصطفى 

شكري.

استقالة السيد مصطفى عمور) (

السيدة) وتعيين  الشركة  تسيير  من 

غزالن شكري مسيرة  ديدة للشركة.

التوقيع للسيدة غزالن شكري.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

يناير) (28 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

السجل) (128142 رقم) تحت  (2823

التجاري رقم17)14.      
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INSTAZINE
 Société à responsabilité limitée

d’associé unique

Au(capital(de :50 000,00 DH

 Siège(social : MAG(N°02 IMM

 RIAD(II(AV(HASSAN(I(CITE    AL

MASSIRA AGADIR

تفويت الحصص اإل تماعية
 وتغيير املسير

العام) الجمع  بـمقت�سى  (– (1

بـتـاريـخ) املنعقد  للشركاء) اإلستثنائي 

تم اإلتفاق على ما) (2823 ( يناير) (19

يلي):

اإل تماعية) الحصص  -تفويت 

على الشكل التالي:

سيف) للسيد  حصة  (-588

الدوسري سالم سعيد لفائدة))السيد)

سعدهللا اسالمة.

سيف) السيد  املسير  -استقالة 

من)) سعيد  سالم  الدوسري 

تسييرالشركة.

اسالمة) سعدهللا  السيد  -تعيين 

)وحيًد)للشركة ملدة غيرمحدودة.
ً
مسيرا

-تعديل القانون األسا�سي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (2-

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية)

بأكاديرتحت رقم)128192))بتاريخ)23 

يناير2823 .
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 STE LOGIWAY  
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 188.888.88 درهم  

العادي) غير  العام  الجمع  خالل 

تم) ديسمرر2822) (13 يوم) املنعقد 

اتخاذ القرار بشان التغييرات التالية:))

1)تفويت الحصص:

تم تفويت الحصص كما يلي:

بركدي) عي�سى  ( السيد) ( تفويت)

حصة التي يملكها من الشركة)) (338

لصالح السيد))كفيفات هشام.

تبعا لتفويت الحصص هذا يصبح)

الشكل) على  الشركة  رأسمال  توزيع 

التالي:

هشام))))))))))))))) كفيفات  -السيد 

1888)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بٳنزكان   اإلبتدائية 

 16)يناير2823))تحت رقم)186.
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 STE WASO TRANS
SARL

RC: 42921/AGADIR

بتاريخ)) العرفي  العقد  بمقت�سى 

تغييرات) إحداث  بمو به  ثم  والدي 

شركة) ( (WASO TRANS ( ( بشركة)

رأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

هو)) اإل تماعي  ومقرها  (188888.88

عمارة د شارع موالي) (D-G 12 محل)

عبد هللا اكادير حيت اتفق على مايلي:

الحصص) تفويت  ميع 

اإل تماعية من طرف السيد اومادي)

ما دولين) ( السيدة) لفائدة  سمير 

نعمى.

استقالة السيد اومادي سمير من)

منص7 مسير للشركة وتعيين السيد)

زركي اناس مسير وحيد للشركة ملدة)

بشكل) التوقيع  مع  محدودة  غير 

مشترك في  ميع العقود والحسابات)

السيدة)) مع  للشركة  البنكية 

ما دولين نعمى.

إلى) للشركة  اإل تماعي  املقر  نقل 

 228 العنوان التالي إقامة الود رقم)

حي الداخلة اكادير.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة)) القانوني  اإليداع  ( -ثم)

يناير2823  (23 في) باكادير  التجارية 

تحت)))رقم)9)1281 .   
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   RIGHT PUB
                              SARL A.U

بيع الحصص في شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد           
-)الصفة القانونية):شركة محدودة)

والتي) (Forme juridique املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):))))))))))))))))))))))))))))))))))

في) مقاول  (: اإل تماعي) الهدف 

الخدمات اإلشهارية.

  188888 ( (: ( الشركـة) رأسمال  (-

1888)حصة من) مقسمة إلى) ( درهم)

فئة))188درهم للحصة الواحدة.

طرف) من  حصة  ألف  -تفويت 

رايت يونس إلى حسن نايت موش.

131 نان) رقم) (: املقر اإل تماعي)

الزنبوحة تارودانت.

املسير):)السيد حسن نايت موش)

كمسير  ديد ملدة غير محدودة.

(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

.4973
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 PNEUMATIQUE DAKI شركة

ش.م.م. ش.و

خارج باب تارغونت طريق امسكرود 

تارودانت

السجل التجاري رقم 3293 

تارودانت

-الزيادة في رأسمال الشركة

-زيادة نشاط من أهداف الشركة

- تحيين النظام

ملحضر) عرفي  عقد  بمقت�سى  (

العادية) غير  العامة  الجمعية 

 PNEUMATIQUE DAKI لشركة)

يناير) (12 بتاريخ) ش.م.م.ش.و 

على والترا�سي  اإلتفاق  تم  (2823 

ما يلي:

-)رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره)

88.888.88))درهم.

للشركة) الحالي  الرأسمال 

288.888.88)درهم.

للشركة) الجديد  الرأسمال 

1.888.888.88)درهم.

بإ راء) درهم  (538.888.88

مقاصة مع ديون الشركاء.

منها) حرر  نقدية  تقديم حصص 

مبلغ)278.888.88)درهم.

اإلستيراد) (/ مفاوض) -زيادة 

والتصدير من أهداف الشركة.

-تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

يناير2823  (24 بتاريخ) لتارودانت 

تحت رقم)54.

429 P

ائتمانيان أيت ملول«فــــــــيكــــام«
18عمارة  مال الطابق الثاني
شارع القصر البلدي أكاد ير

4)عمارة الصديق الطابق الثاني
شارع الحسن الثاني أيــت مــلـــول

والية أكــــــادير

شركة ستار ازور
  ش.ذ.م.م .ش.و

 SOCIETE STAR AZUR
SARL -AU 

شقة رقم 484 بلوك 16 اكادير باي 
فونتي اكادير

بمقت�سى محضر الجمع العام) أ-)
الغير العادي بتاريخ)))29)يونيو2822  

شركةستار ازور-))ش.ذ.م.م.ش.و.
-تمت املصادقة على ما يلي):)

للشركة) اإل تماعي  املقر  تغيير  (-
من العنوان التالي):)كراج بحي الزيتون)
:)شقة) تكيوين إلى) (365 رقم) (E بلوك)
اكادير باي فونتي) (16 بلوك) (484 رقم)

اكادير.
-)التسيير:)

-يعترر السيد عبد الكريم املزوري)
ازور) ستار  لشركة  الوحيد  املسير 

ش.د.م.م.ش.و.
تم) لقد  (: القانوني) يداع  اال  ب-)
التجارية) املحكمة  لدى  اإليداع 
تحت) سبتمرر2822) (9 بأكادير بتاريخ)
التجاري) والسجل  (11(359 رقم)

تحت رقم)15589.
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    RUBY CONSEIL شركة
عند رقم 39 دوار العيساوي بواركان 

اكادير  
العادي) غير  العام  الجمع  خالل 
تم) (2822 ديسمرر) (5 يوم) املنعقد 
اتخاذ القرار بشان التغييرات التالية:

اإل تماعي) املقر  تغيير  تم  (- (1
للشركة من:

العيساوي) دوار  ( (39 رقم) عند 
اآلتي) العنوان  إلي  اكادير  بواركان 
القوات) عمارة  (114 رقم) بمكت7 
امللكية املسلحة))الجيش()الطابق)11 

الدارالبيضاء.
2)-)إضافة نشاط للشركة:

إضافة) العمومية  الجمعية  تقرر 

األنشطة التالية إلى الشركة:

التربوية) الكت7  -1إصدار 

والتذكارية والثقافية.

-2توزيع وتسويق هذه املصنفات)

في) والثقافية  والتذكارية  التربوية 

الدوائر التقليدية وعلى اإلنترنت.

-3تنظيم أحداث حول املطبوعات)

املذكورة بهدف الترويج لها ونشرها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 ( بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823))تحت رقم)128874.
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 MARINE SPECIES FISH

 MAROC
SARL

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر (،2822 نوفمرر) (15  بتاريخ)

)ما يلي):

-1نقل املقر اإل تماعي من:)عمارة)

الطابق الثالث) (31 تنمل الشقة رقم)

شارع الجيش امللكي أكادير إلى املكت7)

12)الطابق الثاني عمارة أركانيي شارع)

الجيش امللكي أكادير.

-2تعديل القانون األسا�سي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

19يناير2823.  في) بأكادير  التجارية 

تحت رقم)128159.
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M3L IMMO
SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 1888.888,88 درهم 

مقرها اإل تماعي: عمارة ف 1328   
رقم 486 تقاطع شارع الحسن األول 

و شارع غاندي حي الدخلة أكادير

س ت :26755   

تحويل املقر األسا�سي للشركة
بمقت�سى قرار غير عادي للشركاء)

 2822 ديسمرر) (12 مؤرخ بأكادير في)

لقد تقرر مايلي:

-تحويل املقر األسا�سي للشركة.
-)تحيين النظام األسا�سي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2823 24يناير) يوم) أكادير  التجارية 

تحت عدد)128214.
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STE INTEGRAL CAR
 SARL 

تحويل مقر الشركة
))طبقا ملداوالت الجمع العام الغير)

العادي قرر املشاركون ما يلي)):
-)تحويل مقر الشركة الى العنوان)
21)شارع تيتو حي القدس) التالي رقم)

اكادير.
-استقالة املسير الحنشاوي يونس)
وتعيين السيد وديع الخياطي والسيد)

الحنشاوي عبدهللا مسيرا للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ( يناير2823) (28 بتاريخ)

.128141
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 IMMOBILIER شركة
BRADIVA

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 188.888 درهم 

املقر اال تماعي : رقم 67 تجزئة بالد 
السالمة ايت ملول

بمقت�سى الجمع العام غير العادي)
في) بإنزكان  املسجل  الشركة  لشركاء)

16)يناير)2823)قرر ما يلي):)
للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 
إلى):)رقم)67)تجزئة بالد السالمة ايت)

ملول.
تفويض صالحيات التوقيع للسيد)

أوبال عبد هللا.)
تحديث النظام األسا�سي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية انزكان)
بتاريخ)28)يناير)2823)تحت رقم)164 

سجل تجاري رقم159477.
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LA SOCIETE GLORY CERAM
SARL A.U

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
يناير) (2 بتاريخ) مؤرخ  العادي  غير 

2822)قرر مايلي):)
محل) من  الشركة  مقر  تغيير 
حي) النر س  اقامة  (18 رقم) تجاري 
 3 غرفة) الى  اكادير  بنسركاو  الفرح 
شارع) الحمراء) اقامة  (12 رقم) شقة 

عبد الرحمن بوعبيد اكادير.
 تم اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط

باملحكمة أكادير بتاريخ)2)يناير)2823 
تحت رقم)119989.
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 STE GLOBAL
MANAGEMENT TANGIER

 SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد
رأسمالها : 188.888 درهــم

مقرها : مكت7 رقم 65، الطابق 
الثاني، مرك7 األمل، عمارة 2 شارع 

الحسن الثاني أكادير
س.ت 3)531

 بمقت�سى مشاورات الجمع العام
ديسمرر) (9 االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2822)تقرر ما يلي):)
للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 
:)شارع محمد السادس،) إلى العنوان)

طريق ماالباطا،)خليج طنجة.
 تعديل املادة)4)من النظام األسا�سي

للشركة.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
 التجارية بأكادير بتاريخ)19)يناير)2823

تحت رقم)128136.
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 STE BENKHALIFA
 VETEMENTS SARL

تحويل مقر الشركة
)تحويل مائتين وخمسين سهم من)
لفائدة) خالد  حجمي  السيد  اسهم 

السيدة سعاد الصالحي.

نقل املكت7 الرئي�سي إلى العنوان)
شارع) (2 مكرر) (1(7 رقم) (: التالي)

الحسن الثاني انزكان.
 تغيير نشاط الشركة حس7 النشاط

التالي):)1()الخياطة.)
حجمي) السيد  املسير  استقالة 
خالد وتعيين السيدة سعاد الصالحي)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  ديًدة 

محددة.
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
ستلتزم (BENKHALIFA VETEMENTS 

بتوقيع السيدة سعاد الصالحي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
انزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم) (2822 سبتمرر) (23 بتاريخ)

.1(47
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 Sté EL JASSANI QUATRE
 PRIVE SARL

 ICE  : 003050038000034
 بمقتضـى الجمع العام الغير العادي
لشركة (،2823 يناير) (4 في)  املؤرخ 

 EL JASSANI QUATRE PRIVE
SARL)تقرر مايلي):)

ملك (:  تحويل املقر اال تماعي الى)
حي) (83 الشطر) (- (1 املومن) عبد 
الدشيرة) الحضرية  الجماعة  املرس 

الجهادية.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمــة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بإنزكان،)في))1)يناير)2823 

تحت رقم)125.
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 مكت7 حسابات شحودي
زنقة)7)بلوك)1)رقم))9)شارع املقاومة ايت)

ملول،)6158)،)ايت ملول املغرب

SOCIETE YASSOMAGRI
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
RC  : 5859 

وعنوان مقرها اال تماعي بكرا دوار 
بني طيل7  ماعة الكدية البيضاء 

أوالد تايمة

تعيين مسير جديد للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر) (2823 يناير) (12 في) املؤرخ 

مساهمو الشركة ما يلي):)

 اقالة املسيرة السابق السيدة رقية

اكادرن واعفائها من مهامها كمسيرة)

للشركة.

شرماط) رشيد  السيد  تعيين 

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

صالحيات) اعطاء) مع  محدودة.)

موسعة للتصرف نيابة عن الشركة.)

رشيد) بالتوقيع  الشركة  تلتزم  فيما 

شرماط فقط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ)24)يناير)

2823)تحت رقم)57.
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 SOCIETE IMRINA
SARL A.U

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE 100.000.00 

DHS

 SIEGE(SOCIAL  : 34 AVENUS 

 MOKHTAR SOUSI Tan-Tan

مسيير) ا تماع  على محضر  بناء)

 2821 فرراير) (8( بتاريخ) الشركة 

التجاري) السجل  بتعديل  والقا�سي 

للشركة.

(: السيدة) الشركة  مالكة  قررت 

ايجو علوان.

البيو�سي) حسن  (: السيد) تعيين 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم)JF28337)كمسير  ديد للشركة)

القيام) مع منحه  ملدة غير محدودة،)

بجميع املهام اإلدارية واملالية للشركة.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

التجاري لدى كتابة ضبط املحكمة)

يوليو) (26 االبتدائية لطانطان بتاريخ)

2821)تحت رقم)197.
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 STE GLOBAL
 MANAGEMENT TANGIER

 SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد
رأسمالها: 188.888 درهــم

مقرها: مكت7 رقم 65، الطابق 
الثاني، مرك7 األمل ، عمارة 2 شارع 

الحسن الثاني أكادير
س.ت: 3)531

 بمقت�سى عقد تفويض الصالحيات
بتاريخ)17)أكتوبر)2822)تقرر ما يلي))):

 ANTONIO السيد) تفويض 
شركة مسير  (،HOSTENCH FEU

  GLOBAL MANAGEMENT
السلطات) (TANGIER SARL AU
لفترة غير محددة لصالح األشخاص)

التالية أسماؤهم)):
 JORDI VOLART السيد)
الجنسية،) إسباني  (،OLIVERES
في كانوفيس) (19(8 يوليو) (83 ولد في)
سامالوس))برشلونة(،)مقيم بالقطاع)
رقم) قطعة  والساحلي،) السياحي 
نادي فالتور أكادير وحامل  واز) (31

  .AAI866883(السفر اإلسباني))رقم
 ENERIQUE MARTINEZ(السيد
الجنسية،) إسباني  (،CASANOCAS
1968)في برشلونة،) 31)مارس) ولد في)
ومقيم في أكادير املغرب)،)وحامل  واز)

.PAD941265(السفر اإلسباني رقم
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
يناير) (17 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2823تحت رقم)6)1288.
442 P

ائتمانيان أيت ملول فـيكـام كونسيلتنك

1(عمارة الصديق الطابق الثاني طريق تزنيت)

شارع الحسن الثاني أيت ملول.

2)18عمارة  مال الطابق الثاني شارع القصر)

البلدي أكــــاديــر.

 SOCIETE- CAFÉ
RESTAURANT AGLIF

S.A.R.L - AU

رقم 283 املختار السو�سي 1 الشطر 
الثاني  زء B شارع عبد الرحيم 

بوعبيد اكادير
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أ)-)بمقت�سى محضر الجمع العام)

االستثنائي بتاريخ)22)نوفمرر)2822 

 CAFE RESTAURANT(لشركة

AGLIF))ش.ذ.م.م..)ش.و تمت)

املصادقة على ما يلي):)

للشركة) فرع  ديد  افتتاح  (- (1

الطابق االر�سي شارع الحاج) (: بمقر)

حي) (1 السالم) الوفقاوي  مسعود 

السالم اكادير.

يعترر السيد عبد هللا اكليف) (- (2

 CAFE لشركة) الوحيد  املسير 

RESTAURANT AGLIF)))ش.ذ.م.م.).)

ش.و ملدة غير محدودة.

تم) لقد  (: القانوني) اإليداع  (- ب)

التجارية) املحكمة  لدى  اإليداع 

تحت) (2823 يناير) (4 بتاريخ) باكادير 
التجاري) والسجل  (119952 رقم)

تحت رقم)27681.

443 P

 STE GROSSISTERIE DE

 MEDICAMENTS DE BENI

MELLAL SA
شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 1.888.888,88 درهــم

 SOREMED مقرها : موقع املكت7 بـ

املتوا د ب رقم 42 شارع الفارابي 

املنطقة الصناعية تاسيال الدشيرة 

الجهادية

س.ت : 7)274

بمقت�سى مشاورات الجمع العام)

االستثنائي املنعقد بتاريخ)26)ديسمرر)

2822)،تقرر ما يلي):)

الشركة) اسم  تغيير 

 GROSSISTERIE DE( إلى)

 MEDICAMENTS DE BENI

.MELLAL G.M.B  S.A

 تعديل املادة)2)من النظام األسا�سي

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

2823)تحت رقم))13.

444 P

 SOCIETE SIGNATURE BY

NAIM SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك الوحيد
راسمالها 2.988.888 درهم

مكت7 6 عمارة رقم 25 شارع 4186 

تجزئة ملرس رقم 147، الدشيرة 

الجهادية انزكان

26481س.ت

بمقت�سى قرار غير عادي للشريك)

الوحيد لقد تقررمايلي):)
زيادة راس املال بمساهمة عينية)

للشريك) والخصوم  األصول  ملجموع 

ابوالنعائم) حافظ  السيد  الوحيد 

رقم) املهنية  بالضريبة  املسجل 

 25 رقم) بعمارة  الكائن  (49782241

 147 رقم) ملرس  تجزئة  (4186 شارع)

بقيمة) انزكان.) الجهادية  ،الدشيرة 

مليونان وثمانمائة ألف))88.888).2) 

 (188.888( درهم ليمرمن مائة ألف)

ألف) وتسعمئة  مليونان  الى  درهم 

)2.988.888()درهم

تعديل النظام االسا�سي للشركة.

للقيام) الصالحيات  اعطاء)

باإل راءات القانونية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائيةإلنزكان يوم)19)يناير)2823 

تحت عدد)145.

445 P

 ATLANTIC RESEARCH شركة

»MINERALS
ش.م.م 

رأسمالها 188.888 درهم

املقر اال تماعي : بلوك E رقم31 

تجزئة أدمين أيت ملول إنزكان

تـأسـيـس
توقيع) ذي  عرفي  عقد  بمو 7 

خاص بتاريخ)5)يناير)2823)واملسجل)

تم وضع) (2823 يناير) (6 بإنزكان يوم)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

الخاصيات) ذات  مسؤولية محدودة 

التالية):)

داخل) الشركة  تهدف  (: الـهــدف)

املغرب.)

التسويق،)بيع وشراء) ميع أنواع)

املعادن.

 تجارة،)استيراد))وتصدير  ميع أنواع

منتجات املعدنية.

واآلالت) واملعدات  املواد  تأ ير 

ألعمال املنا م.

التمثيل،)الوساطة،)نقل البضائع)

الوطنية والدولية.

وهي) بالتصدير  املتعلقة  خدمات 

:)التحميل والتفريغ،)الشحنة)...)الخ.

العمليات) العموم  ميع  وعلى 

والغير) العقارية  املالية،) التجارية 

أو) مباشرة  لها عالقة  التي  العقارية 

إليها) املشار  بأهداف  املباشرة  غير 

والتي من شأنها تطوير وتوسيع نشاط)

الشركة.

 ATLANTIC (: التسميــة)

RESEARCH MINERALS)ش.م.م.

 31 E)رقم) بلوك) (: املقر اال تماعي)

تجزئة أدمين أيت ملول إنزكان.

الـــمــدة):)99)سنة.

درهم) (188.888 (: الـرأسـمـال)

ا تماعية) حصة  (1888 إلى) مقسم 

188)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

بالكامل) ومحررة  نقدا  مكتتبة 

نور) صرراوي  للسيد  كلها  ومسندة 

الدين.

 31 إلى) يناير  فاتح  من  (: الـسـنـــة)

ديسمرر.)

يسير الشركة ملدة غير) (: الـتـسـيـير)

محدودةالسيد صرراوي نور الدين.

السجل التجاري):)27759إنزكان.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2822 يناير) (28 يوم)

.156/2023

446 P

 AFRIQUE EUROPE شركة
FRET ش.م.م

رأسمالها 188.888 درهم
املقراال تماعي : كلم 48 الطريق 

الوطنية رقم 1 الجماعة القروية أيت 
عميرة شتوكة أيت بها

الزيادة في الرأسمال اال تماعي
العام) الجمع  محضر  بمو 7 
يناير) (16 يوم) املنعقد  االستثنائي 
يناير) (17 يوم) واملسجل  (2823
 AFRIQUE شركة) قرر شركاء) (2823

EUROPE FRET«)ش.م.مما يلي):)
الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ)
988.888)درهم لينقل من)188.888 
وذلك) درهم  (1.888.888 إلى) درهم 
من) ا تماعية  حصة  (9888 بخلق)
الواحدة) للحصة  درهم  (188 فئة)
عن) بالكامل  وُيدفع  نقًدا  مكتتبة 
هذا) رأسمال  في  التضمين  طريق 
األرباح) حساب  من  وُيخصم  املبلغ،)
 988.888 مبلغ) حدود  في  املحتجزة 

درهم.
ا تماعية) حصة  (9888 إسناد)

الجديدة لكل من):)
 JUAN BENAVIDES السيد)
حصة) (4588  =  MANZANO

ا تماعية.
 1(88 (= بنوكريم) هند  السيد 

حصة ا تماعية.
 1358 (= ماسنسا) فوزي  اآلنسة 

حصة ا تماعية.
 1358 (= ياسمين) فوزي  اآلنسة 

حصة ا تماعية.
6 - 7)من القانون) تغيير الفصلين)

األسا�سي.
 JUAN BENAVIDES السيد)
حصة) (5888  =  MANZANO

ا تماعية.
 2888 (= بنوكريم) هند  السيد 

حصة ا تماعية.
 1588 (= ماسنسا) فوزي  اآلنسة 

حصة ا تماعية.
 1588 (= ياسمين) فوزي  اآلنسة 

حصةا تماعية.
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كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
 الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان
رقم) تحت  (2823 ( يناير) (28 يوم)

.157/2023
447 P

 SOCIETE ISTANBUL BAY
S.A.R.L

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

طبقا للعقد املؤرخ في)38)ديسمرر)
ذات) شركة  تأسيس  تم  (2822
بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية)):)
 SOCIETE ISTANBUL« (: االسم))

.BAY S.A.R.L« SARL
الهدف)):)

الستخدامها) الشركة  استغالل  (-
للشرب) وأماكن  للبيتزا  كمطعم 

وغرفة شاي ودسم.
السلع) وبيع  ميع  شراء) (-
وتسويقها) وبيعها  واملواد  واملنتجات 
بجميع أنواعها،)وتجهيزها و وتجميعها)

وتداولها.
 18888.88 (: املجموعة) رأسمال 

درهم.
شيماء) (: التوقيع) و  التسيير 

حمو�سي.
 21 رقم) محل  (: اال تماعي) املقر 

شارع الفرابي حي الداخلة اكادير.)
املدة)):)99)سنة.

تم اإليداع القانوني في باملحكمة)
ديسمرر) (23 بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)4)1281.
448 P

SAYLIMOUS
م.م لشريك واحد

تأسيس شركة.م.م.لشريك واحد
بتاريخ عرفي  عقد   بمو 7 
سجل بانزكان بتاريخ) (2823 يناير) (7
القانون) وضع  تم  (2823 يناير) ((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات) واحد  لشريك  املحدودة 

التالية):)

التسمية)):)))SAYLIMOUS))شركة)
.م.م.)لشريك واحد.

188.888)درهم) (. (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1888 إلى) مقسم 
الياس) السيد  لفائدة  درهم  (188

موستغفر.
املقر اال تماعي):)حي وادي الذه7)

رقم)188ليشالي انزكان.)
املدة)):)99)سنة.

الصيدلة) (: اال تماعي) الهدف 
صحي و شبه صحي.

الياس) إلى السيد  عهد  (: التسيير)
موستغفر.

القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
بتاريخ) بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

19)يناير)2823)تحت رقم)141.
449 P

SOCIETE PETRO BIG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 3.888.888 درهم
الطابق الثالت عمارة دار الحديقة 

شقة رقم 324 حي الهدى أكادير
س.ت 32389 إنزكان

بمقت�سى قرار غير عادي للشركاء)
لقد تقرر ما يلي):)

التجاري) املقر  في  فرع  إفتتاح  (
طريق) في  املو ود  للشركة  الجديد 
تيزنيت سيدي بيبي شتوكة ايت باها)

للقيام باألنشطة التالية):
)محطة الوقود.

)مطعمة.
)تحيين النظام األسا�سي للشركة.

 تخويل صالحيات إلتمام اإل راءات
القانونية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية إلنزكان يوم)24)يناير2823 

تحت عدد)177.
450 P

BIO WASH HATY SARL
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
ديسمرر)2822)قرر شركاء)شركة بيو)
محدودة) مسؤولية  ذات  هاتي  واش 

BIO WASH HATY SARL)ما يلي):)

-)التصفية املسبقة للشركة.
تعيين السيد مصطفى اسكاك) (-

مصفيا للشركة.
(: التصفية) مقر  عنوان  تحديد  (-

زنقة الشاوية رقم)66)انزكان.
و قد تم اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
يناير) (6 بتاريخ) (43 بانزكان تحت رقم)

.2823
451 P

GALION PECHE شركة
ش.م.م  

 املقر اإل تماعي : املرفئ الجديد،
رقم 38، أكــاديــر

العادي) الغير  العام  الجمع  قرر 
للشركة) (،2822 ديسمرر) (27 بتاريخ)
شركة) (»GALION PECHE« املسماة)
رأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 

788.888)درهم)،)ما يلي):)
القديم) الشركة  مقر  تحويل 
(،38 رقم) الجديد،) باملرفئ  املتوا د 

أكــاديــر.
إلى املقر الجديد الكائن بالعنوان)
التالي):)كراج رقم)2)بالرقم)2922)حي)

تدارت أنزا أكادير.
صياغة النظام األسا�سي للشركة.
 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

 1( باملحكمة التجارية بأكادير بتاريخ)
يناير)2823)تحت رقم)128189.

452 P

NANOGROW sarl a.u
رأس مالها 588.888 درهم

املقر اإل تماعي : كراج رقم 2 حي 
دونيا 82 أوالد تايمة

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بالشريك الوحيد

)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ))
12)يناير)2823)م،)تم إحداث القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
طرف) من  وحيد  بشريك  املحدودة 

املوقع للعقد،)خصائصها كالتالي):
.NANOGROW((:(التسمية

املقر اإل تماعي))):)كراج رقم)2)حي)
دونيا)82)أوالد تايمة.

الهدف اإل تماعي):)
))-)يقوم التا ر باستيراد وتصدير)
(:  ميع منتجات املدخالت الزراعية)
األسمدة) )منتجات الصحة النباتية،)
منشطات) والتعديالت(،) )األسمدة 
والبذور) النمو  مثبطات  أو  النمو 
الزراعية) واملنتجات  والشتالت()

املصرح بها في املغرب.
الزراعية) املدخالت  تسويق  (-

واملنتجات الزراعية.
 رأسمال الشركة حدد في):)588.888
درهم مقسم إلى خمسة االف حصة)
188)درهم للحصة الواحدة) من فئة)

يملكها كاملة السيد عماد شركية.
التسيير):)عين السيد عماد شركية)
غير) ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمرر).
املدة):)99)سنة.

القانوني) اإليداع  تم  لقد  (- (2
بتارودانت) اإلبتدائية  املحكمة  لدى 
م تحت رقم) (2823 يناير) (28 بتاريخ)

53/2023))السجل التجاري):)9323.
453 P

SOCIETE POLYTECH-LAB
إعالن عن تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
القوانين) وضع  تم  (12/01/2023
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)
املميزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية):
 SOCIETE التسمية) (-

.POLYTECH-LAB
)-)الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.
مراقبة) الدراسة  (: الهدف) (- (
في مجال) الفنية  االختبارات والخررة 

البناء)واألشغال العامة.
رقم) س  بلوك  اال تماعي  -املقر 

176)حي املسيرة أيت ملول.
في) حدد  اال تماعي  الرأسمال  (-
 1888 إلى) مقسم  درهم  (188.888
املمثلة) درهم  (188 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية.)



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2314

-)السيد شكربة عبد املطال7.

شكربة) السيد  عين  -التسيير:)

عبد املطال7 مسير للشركة ملدة غير)

محددة.

-)املدة):)99)سنة

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (23/01/2023 بتاريخ) بإنزكان 

رقم)172.

454 P

MAWAD PRESTIGE
SARL AU

ICE : 003195600000009

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إيداع  تم  (،17/11/2022

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.))وذات املميزات التالية:

 MAWAD PRESTIGE (: التسمية)

.SARL AU

الهدف):)تسويق مواد البناء.

18)زنقة الحرية) (: املقر اال تماعي)

الطابق)3)رقم)5)الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 

اال تماعي محدد))في)188.888)درهم)

ا تماعية) حصة  (1888 إلى) مقسم 

من فئة))188)درهم للواحدة،)مكتتبة)

و محررة بالكامل.

السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)د نرر.

تم تعيين السيد فكري) (: التسيير)

عبد الرحيم مسيرا للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاريخ)) البيضاء،) بالدار  التجارية 

رقم48)43  تحت  (،30/12/2022

بالسجل التجاري رقم567873.
ملخص قصد النشر
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 WARRAKI NEGOCE
SARL A 

عنوان مقرها اال تماعي)):)اقامة)
 GH2(الهدى زنقة محمد بالفريج
عمارة98)طابق)3)شقة)15)سيدي)

مومن الدار البيضاء.
تأسيس الشركة

رقم السجل التجاري 566837
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (22/11/2022
مسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  (: الشركة) تسمية 
تسميتها)) بمختصر  االقتضاء)

 .WARRAKI NEGOCE
 Achat بإيجاز) الشركة  غرض 
 et Vente commercialisation et
 distribution de tous produits et
                                                                                              .marchandises
إقامة) (: اال تماعي) عنوان مقرها 
 GH2 بالفريج) محمد  زنقة  الهدى 
سيدي) (15 شقة) (3 طابق) عمارة98)

مومن الدار البيضاء.
ا لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة)99)سنة.
 188888 الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي):))
 WARRAKI MARIEM السيدة)
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1888

للحصة.
االسم العائلي والشخ�سي وموطن)

مسير الشركة.
 WARRAKI MARIEM السيدة)
برشيد)) الساحل  لخيايطة  عنوانها 

.BK322896(رقم بطاقتها الوطنية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  (2822 28))د نرر)

.88(58957
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OASISTANCE
 SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،22-11-2822

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.))وذات املميزات التالية:

.OASISTANCE SARL(:(التسمية

طبي) أو  بسيط  نقل  (: الهدف)

بسيارة إسعاف.
املقر اال تماعي):)64)زنقة عبد هللا)

املديوني الطابق األول شقة.)2،)الدار)

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 

اال تماعي محدد))في)188.888.درهم)

ا تماعية) حصة  (1888 إلى) مقسم 

من فئة))188)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):

السيدة كوثر احبيالت)588)حصة)

ا تماعية.

 588. رستم) الدين  بدر  السيد 

حصة ا تماعية.

السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)د نرر.

بدر) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

الدين رستم مسيرا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،18/01/2023 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم443)56.
ملخص قصد النشر
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 STE TÛRK TARIM
ÛRUNLER

SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،26/12/2022

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))وذات املميزات التالية:

 STE TÛRK TARIM (: التسمية)
.ÛRUNLER SARL AU

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)
وتصدير) استيراد  (: الخارج) وفي 

املنتجات الفالحية.
املعامالت) أعم،) ميع  وبشكل 
والصناعية) واالستيراد  التجارية 
املنقولة) غير  أو  املنقولة  أو  واملالية 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)
قد) التي  أو  أعاله  املذكورة  باألشياء)

تسهل تطويرها.
عبد) زنقة  (64 (: اال تماعي) املقر 
الدار) (2 1)شقة) هللا املديوني الطابق)

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 
اال تماعي محدد))في))188.888)درهم)
ا تماعية) حصة  (1888 إلى) مقسم 
من فئة))188)درهم للواحدة،)مكتتبة)
لفائدة) وموزعة  بالكامل  ومحررة 

السيد سيليك عزيز.
السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)د نرر.
التسيير):)تم تعيين السيد سيليك)

عزيز مسيرا للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء،) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (،16/01/2023 ( بتاريخ)

.88(54164
السجل التجاري رقم199)56

ملخص قصد النشر
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 GROUPE SCOLAIRE
DALTON PRIVE

S.A.R.L AU
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  (،09/11/2022
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))وذات املميزات التالية:
 GROUPE SCOLAIRE(:(التسمية

.DALTON PRIVE  S.A.R.L AU
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الهدف):)التعليم الخاص.

املقر اال تماعي):)املحمدية:)اقامة)
فتح)1)رقم)p112-436)سيدي))مو�سى)

املجدوب.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 

188.888.درهم) اال تماعي محدد في)

188)حصة ا تماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للواحدة،) درهم  (188 ( فئة)

ومحررة بالكامل.

السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)

اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)د نرر.

:)تم تعيين السيد مفتاح) التسيير)

محمد مسيرا للشركة.
التجاري) بالسجل  تسجيلها  تم 

املحمدية،) االبتدائة  املحكمة  لدى 

رقم) تحت  (،09/01/2023 بتاريخ)

.32141
ملخص قصد النشر
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ATMA ENERGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد

برأسمال 188.888 درهم

السجل التجاري رقم: 132339

مقرها اال تماعي : إقامة خالد شارع 

شيخ رابحي حي يوسف بن تاشفين 

الطابق األول شقة 4 

التأسيس
املؤرخ) تأسي�سي  عقد  بمقت�سى 

املسجل بتاريخ) (2823 يناير) (2 بتاريخ)

3)يناير)2823)تم تأسيس شركة ذات)

بمساهم وحيد) املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية):

 ATMA (: اال تماعية) التسمية 

.ENERGIE

املوضوع اال تماعي):

تدبير الخدمات.

 املعالجة))املرافقة واملواءمة بواسطة

الطاقة(،)التدري7))املرافقة والتنمية)

الذاتية(.

 املقر اال تماعي):)مقرها اال تماعي):
 إقامة خالد شارع شيخ رابحي حي يوسف

بن تاشفين الطابق األول شقة)4.
رأس املال):)يحدد رأسمال الشركة)
 1.888 188.888)درهم مقسم الى) في)
188)درهم للحصة الواحدة) حصة بـ)

محررة كاملة.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
املقيمة في) (FADLI ASMAA ( السيدة)
مراكش الحاملة) (239 حي تاركة رقم)

.Q214(57(للبطاقة الوطنية رقم
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من تاريخ تأسيسها.
تم القيام باإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بمراكش بتاريخ)13)يناير)2823)تحت)

رقم)143631.
460 P

 ORGANIC HOME
 FURNITURES

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأس مال 188.888 درهم

السجل التجاري رقم 132561
مقرها اال تماعي : 345 املسار طريق 

اسفي - مراكش
التأسيس

املؤرخ) تأسي�سي  عقد  بمقت�سى 
املسجل) (2822 ديسمرر) (7 بتاريخ)
تأسيس) تم  (2823 يناير) (2 بتاريخ)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):
 ORGANIC((:(التسمية اال تماعية

.HOME FURNITURES
املوضوع اال تماعي):

أنشطة متخصصة في التصميم.
تصنيع منتجات الحرف اليدوية.

 املقر اال تماعي):)مقرها اال تماعي):
345)املسار طريق اسفي)-)مراكش.

رأس املال):)يحدد رأسمال الشركة)
 1.888 188.888)درهم مقسم الى) في)
188)درهم للحصة الواحدة) حصة بـ)

محررة كاملة.
التسيير):)يقوم بتسيير الشركة كل)

من السيدتين):

 DJAZIA BOUDRARENE  -
املقيمة في تجزئة كولف اركان الشطر)
81)رقم)33)مراكش الحاملة للبطاقة)

.EE9745((الوطنية رقم
 NASSIMA BOUDRARENE  -
املقيمة في كولف سيتي اركان تجزئة)
1)2)تسلطانت مراكش الحاملة) رقم)

.EE95493(للبطاقة الوطنية رقم
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من تاريخ تأسيسها.
تم القيام باإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
بمراكش بتاريخ)23)يناير)2823)تحت)

رقم)143939.
461 P

PROVAS
   شركة محدودة املسؤولية

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس) تم  و17/01/2023) (4
PROVAS)شركة محدودة املسؤولية))

خصائصها كالتالي):
.PROVAS(:(التسمية

وتدبير) التلوث  إزالة  (: الغرض)
النفايات.

البيضاء)) الدار  (: املقر اال تماعي) (
الطابق) (GH2-17 التقدم) مجموعة 

الثاني سيدي الررنو�سي.
املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

النهائي بالسجل التجاري.
  188.888 (: التجاري) رأسمالها 
حصة من) (1888 إلى) درهم مقسمة 

فئة))188)درهم موزعة كالتالي):
 588 زرزون) الدين  نور  السيد 

حصة.
 388 بوزيت) املصطفى  السيد 

حصة.
 288 الزهراوي) محمد  السيد 

حصة.
مجموع الحصص)1888حصة.

 58.888 السيد نور الدين زرزون)
درهم.

 38.888 السيد املصطفى بوزيت)
درهم.

 28.888 الزهراوي) السيد محمد 
درهم.

مجموع الحصص188.888درهم.
نور) السيد  تعيين  تم  اإلدارة:) (

املصطفى) السيد  زرزون،) الدين 
الزهراوي) محمد  والسيد  بوزيت 

مشترك) مسيرين للشركة مع إمضاء)

زرزون) الدين  نور  السيد  من  لكل 

والسيد املصطفى بوزيت.

زرزون) الدين  نور  السيد  أو 

والسيد محمد الزهراوي.

بوزيت) املصطفى  السيد  أو 

والسيد محمد الزهراوي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)د نرر من كل سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)20/01/2023))تحت)
رقم)55882).

462 P

CENTRE CIFIPE PRIVE
SARL AU

R.C  568817

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  في15/12/2022،)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة،)املسجل في)29/12/2022  

وذات املميزات التالية:

 CENTRE CIFIPE (: التسمية)

.PRIVE SARL AU

املستمر) التعليم  (: الهدف)

والتدري7 املنهي.

فضاء) (55 (: اال تماعي) املقر 

الزرقطوني شارع الزرقطوني الطابق)
1)رقم)3)حي املستشفيات.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 

درهم) (58.888 في) ( اال تماعي محدد)

588)حصة ا تماعية من) مقسم إلى)

مكتتبة) للواحدة،) درهم  (188 فئة)

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة):

 588 الرحمان) عبد  لحلو  السيد 

سهم)58.888)درهم.
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السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)

اال تماعية من فاتح غشت وتنتهي في)

31)يوليوز.

تم تعيين السيد لحلو) (: التسيير)

عبد الرحمان مسيرا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،20/01/2023 بتاريخ) البيضاء،)

السجل) ورقم  ((5583( رقم) تحت 

التجاري)17))56.
ملخص قصد النشر
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ADRC ARCHITECTS
                                                                                                   SARL AU 

  تـــأسيــس  شـــــــركــــــة
بمو 7 عقد موثق تلقاه األستاذ)

حمزة بنسعيد،)موثق بالدار البيضاء)

تأسيس)) تم  (،2822 د نرر) (1( في)

لها) املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية):)

  ADRC ARCHITECTS(:((التسمية

.S.A.R.L.A.U

داخل) الشركة  هدف  (: املوضوع)

املغرب وخار ه،)لصالحها او لصالح)

الغير:

ممارسة مهنة الهندسة املعمارية.

البيضاء،) الدار  (: املقر اإل تماعي)
إقامة باستور)21)ساحة شارل نيكول)

شقة)12.

ابتداء)من تاريخ)) 99)سنة،) (: املــدة)

التسجيل))بالسجل التجاري.

 18.8888 في) محدد  (: الرأسمـــال)

حصة) (188 إلى) مقسم  درهم،)

درهم) (188 فئة) من  ا تماعية 

بأكملها) ( وتحرر) تكتت7  للواحدة،)

السيد) الوحيد  للشريك  وتخصص 

محمد رشيد الشاوي):

)التسييــــر):)تسير الشركة ملدة غير)

طرف) من  وحيد  وبتوقيع  محددة 

السيد محمد رشيد الشاوي.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)د نرر من كل سنة.

بكتابة) تم  (: القانوني) االيداع 

بمدينة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

د نرر) (21 بتاريخ) البيضاء،) الدار 

2822،)تحت عدد)51245).              

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

عدد) تحت  اليوم  نفس  في  التجاري 

.566159
لالستخالص والنشر
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 AJBAR GESTION
ش.م.م ذات شريك وحيد

  رأسمالها : 18.888 درهم 

26، شارع مرس السلطان طابق 1 

شقة 3 الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم) (13-81-2823 بتاريخ) ( البيضاء)

تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد)

خاصيتها كالتالي:

.AJBAR GESTION(:(التسمية

الهدف:)األنشطة اإلدارية.

شارع مرس) (،26 املقر اال تماعي:)

الدار) (3 شقة) (1 طابق) السلطان 

البيضاء.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال:)18.888)درهم مقسمة)

درهم)) (188 حصة من فئة) (188 إلى)

)على الشريك الوحيد) وزعت بكاملها)

السيد عبد الرزاق أ بار.

التسيير:)عهد به ملدة غير محددة)

مع الصالحيات املطلقة للسيد عبد)

الرزاق أ بار املقيم بالفنيدق تجزئة)

باب سبتة شارع أبي العباس السبتي)

الرقم)12.

يناير الى31  (1 من) (: السنة املالية)

د نرر).

القانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

يوضع) أو  ينقل  أو  يوزع  إما  والباقي 

تحت االحتياط حسبما يقرره الجمع)

العام.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)) ((55141 تحت رقم) البيضاء)

25)يناير)2823.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجاري 

569485)بتاريخ)25)يناير)2823
من أ ل التخليص واإلشهار)

465 P

 ESPACE PNEUMATIQUE 
 NOUR AL WAFA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم) (12/01/2023 في) بالدار البيضاء)
إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات)
مسئولية محدودة باملميزات التالية):

اسباس)) (: الشركة) تسمية 
بنوماتيك نور الوفا.

الشركاء:
ذو) اوحميد  سعيد  السيد  (

الجنسية املغربية القاطن بفرنسا.
ذو) اوحميد  ياسين  السيد 
بموالي) ( القاطن) املغربية  الجنسية 
رشيد مجموعة)5)شارع عقبة بن نافع)

رقم)32)البيضاء.
ذو) اوحميد  يونس  السيد 
بموالي) ( القاطن) املغربية  الجنسية 
رشيد مجموعة)5)شارع عقبة بن نافع)

رقم)32)البيضاء)))))))))))))))))))))))))))))
بيع و شراء)قطع) (: غرض الشركة)

غيار العجالت
الحرية) 18زنقة  اال تماعي) املقر 

الطابق)3)الشقة)5))الدار البيضاء
درهم) (188.888 املال:) رأس 
مقسمة إلى)1888)حصة بقيمة))188 
واملكتتبة) الواحدة  للحصة  درهم 

)عن طريق.
ً
واملدفوعة نقدا

 34888 (: اوحميد) سعيد  السيد 
درهم مقسمة إلى348)حصة.

 33888 اوحميد) ياسين  السيد 
درهم مقسمة إلى338)حصة

  33888 اوحميد) يونس  السيد 
درهم مقسمة إلى338)حصة.

)املدة:)99)سنة.
اإلدارة):)ستدار الشركة من طرف)
املسير الوحيد السيد سعيد اوحميد.

بتوقيع) الشركة  تلتزم  (: التوقيع)
املسير الوحيد السيد سعيد اوحميد))
من) (13 الفصل) مقتضيات  وفق 

القانون األسا�سي للشركة.
تم تنفيذ اإل راءات القانونية في)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم التسجيل)569341.
466 P

GREEN PETROLEUM
SARL AU

R.C(N 597521
تم) (، بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ)
لشركة) التأسي�سي  القانون  إيداع 
وذات) ( املحدودة) املسؤولية  ذات 

املميزات التالية:
 GREEN PETROLEUM(:(التسمية

.SARL AU
الهدف):)أعمال مختلفة.•)الترويج)

للعقار.
تشغيل) للسيارات  خدمة  محطة 
و بات) مقهى،) مطعم،) أي  وإدارة 

خفيفة.
الصناعية) والزيوت  الوقود  تا ر 

بالتفصيل.
إدارة محطات الخدمة.

التا ر.
استيراد وتصدير.

 5 رقم) (7 زنقة) (: اال تماعي) املقر 
سعادة) (4 رقم) الثاني  الطابق  شقة 

سيدي برنو�سي.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 
اال تماعي محدد))في)188.888)درهم)
ا تماعية) حصة  (1888 إلى) مقسم 
من فئة))188)درهم للواحدة،)مكتتبة)

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة):
السيد محمد حجار مساهم نقدا)

1888)سهم)188.888)درهم.
سهم)) (1888 املجموع) في  إذن 

188.888)درهم.
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السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)د نرر.
تم تعيين اآلنسة إيمان) (: التسيير)

حجر مسيرا للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
تحت) (،2823 بتاريخ) بالدار البيضاء،)

رقم55791).
ملخص قصد النشر

467 P

ADNAB INVEST
 SARL

رأسمالها : 188888 درهم
املقر اال تماعي :

شارع لال اسماء مجموعة 6 الرقم 
353 الطابق الثاني سيدي مومن 

الجديد، الدار البيضاء
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2823 يناير) (9 بتاريخ) البيضاء)
لشركة) النظامية  نين  القوا  أنشأت 
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية):
 ADNAB INVEST (: التسمية)
SARL))ادناب انفيست:)ش.ذ.م.م.))))))))
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الهدف:

منعش عقاري.)))))))))))))
أو) األعمال  مختلف  من  املقاولة 

البناء.
االستيراد والتصدير.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
حالة) في  عدا  ما  النهائي  التأسيس 

الفسخ))املسبق أو التمديد.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
الشركة بقيمة)188888)درهم مقسم)
على)1888)حصة من فئة)188)درهم)
وحررت) اكتتبت  الواحدة  للحصة 

بالكامل ووزعت كما يلي):)
 588 (: العدناني) هشام  السيد 

حصة)58888)درهم.
 588 ( الهادي صفار) السيد عبد 

حصة)58888)درهم.
 188888 1888)حصة) (: املجموع)

درهم.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
السيد هشام العدناني والسيد عبد)

الهادي صفار ملدة غير محدودة.
رهن) شراء) بيع  (: حق) كمالهم 
 ميع العقارات او املمتلكات املنقولة)
وفرضها) بها  والتعهد  املنقولة  وغير 
وتخصيصها لجميع اإلدارات العامة)
املنظمات) وكذلك  الخاصة،) أو 
املصرفية التي لها توقيعهما الوحيد.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
السنة اال تماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمرر من كل سنة.
بمصلحة) القانوني  يداع  اإل  تم 
كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)
بالدار البيضاء)بتاريخ)26)يناير)2823 
وبالسجل) (88(55778 عدد) تحت 

التجاري تحت عدد)569645.
468 P

ARTISTS IMMO
ارتيست ايمو
تأسيس شركة

مؤرخ)) عرف  عقد  بمقت�سى 
تم) (2823 يناير) (83 بتاريخ) بالبيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):
شركة محدودة املسؤولة.
التسمية):)ارتيست ايمو.

18)زنقة الحرية) (: املقر اال تماعي)
الطابق)3)شقة)5)-)الدار البيضاء.

الهدف اال تماعي):)منعش عقاري.
التسيير):)السد اري محمد.
الرأسمال):)188.888)درهم.

املدة):)99)سنة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (2023/01/20 بتاريخ) البيضاء)
رقم))5492).)تم التسجيل بالسجل)

التجاري تحت رقم)741)56.
469 P

STE PIMP MY AUTO
SARL

تأسيس شركة
مؤرخ) عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إيداع  تم  في03/01/2023،)
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة))و ذات املميزات التالية:

 STE PIMP MY AUTO(:(التسمية
.SARL

في) الشركة  غرض  (: الهدف)
املغرب هو:)غسيل وتنظيف وصيانة)

املركبات.
التجارة،)استيراد وتصدير.

العمليات) أعم،) ميع  وبشكل 
الحرفية) أو  الصناعية  أو  التجارية 
التي) العقارية  أو  املنقولة  أو  املالية 
أو) مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون  قد 
غير مباشر باألشياء)املذكورة أعاله أو)
ذات الصلة والتي من املرجح أن تعزز)

تطوير الشركة.
كاميليا) زنقة  (7 (: املقر اال تماعي)

حي بر ر معاريف الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: اال تماعي) الرأسمال 
اال تماعي محدد))في)188.888)درهم)
ا تماعية) حصة  (1888 إلى) مقسم 
188درهم للواحدة،)مكتتبة) من فئة)

ومحررة بالكامل.
السنة اال تماعية):)تبتدئ السنة)
اال تماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)د نرر.
تم تعيين السيد رياض) (: التسيير)
والسيد) (.CIN N° BE(47274 دين،)
 BK2(2689 رقم) (CIN بريمي أيوب،)

مسيران للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجاري لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،20/01/2023 بتاريخ) البيضاء،)

تحت رقم769)56.
ملخص قصد النشر

470 P

اإلفريقية للخررة في املحاسبة

تجزئة الكولين)II)رقم)18))طريق املطار

)سيدي معروف

الدار البيضاء

SOCIÉTÉ DES GLACIÈRES
DU PORT D’AGADIR 

’’SO GLA PA G’’
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
 2822 ديسمرر) (24 في) عقد  الذي 
املعروفة) الشركة  شركاء) قبل  من 

 SOCIETE DES GLACIERES باسم)

باالختصار)) (DU PORT D’AGADIR

SO.GLA.PAG)على الخصوص):

حاج) املرحوم  بوفاة  علما  اخد 

لحسين السو�سي.

زال) ال  الشركة  تسيير  أن  يؤكد 

منوطا باألشخاص التالي):

السيد بغدادي نبيل.

السيد وليك يوسف.

السيد موحني املهدي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

يناير) (1( بتاريخ) بأكادير  التجارية 

2823)برقم)128113.
بمثابة مقتطف و بيان

هيئة التسيير

471 P

 COMPTOIR HAMMAMI

MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 7788.888 درهم

املقر اال تماعي :41شارع الزرقطوني 

إقامة االستقرار الطابق 3 املكت7 

11 الدار البيضاء

السجل التجاري 279647

تفويت حصص ا تماعية
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بتاريخ)2023/03/08)لشركة

 COMPTOIR HAMMAMI

املصادقة) تمت  ( ش.م.م) (MAROC

على ما يلي):

املوافقة على تفويت)2318)حصة)

يوسف)) للسيد  مملوكة  ا تماعية 

شركة الجديدة) ( لفائدة) ( أبو الصرر)

للتجارة العاملية بتاريخ)2022/03/29 

من اصل)7788)حصة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2023/01/18 البيضاء)

.(545(8

472 P
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K-FIN
 SARL

IF:50651693RC:156355
رأس مال 18.888 درهم

املقر الرئي�سي : شارع محمد 
السادس، كلم 4.2، طريق الزعير 

السوي�سي، الرباط
العام) الجمع  ا تماع  ختام  في 
تقرر) (K-FIN لشركة) االستثنائي 

ما يلي:
تعديل غرض الشركة.

املوافقة على بيع األسهم.
تعديل النظام األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بالرباط  التجارية 

10/01/2023)تحت رقم))13217.
473 P

ARENA SCHOOL PRIVEE
 SARL

 ECOLE )PRIMAIRE(ET(CRECHE(,
 LOT EL FIRDAOUSS TIT MELLIL

CASABLANCA
سجل تجاري رقم):)8685)4

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
29)د نرر)2822)تقرر مايلي):

من) الشركة  مال  رأس  زيادة 
 (.888.888 إلى) درهم  (2.988.888

درهم.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

كات7) لدى  القانوني  االداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت) (09/01/2023 بتاريخ) البيضاء)

عدد)53465).
474 P

ITE CIE
استغالل لوحة تجارية

الغير) العام  الجمع  بمو 7 
بتاريخ) املؤرخ  للمساهمين  اعتيادي 
واملسجل) بالبيضاء) (05/12/2022
املدينة قرر مساهموا شركة)) بنفس 
املقر)) ذات  مجهولة  شركة  (ITE CIE
زاوية) (23 البيضاء) الدار  في  الرئي�سي 
شارع بئرانزران و زنقة ابو زياد دبوس))
ورأسمالها)1.288.888))درهم ما يلي):

 VILLA OTHELLO استغالل)
اللوحة التجارية.

من القانون) و3) (2 تعديل املادة) (
األسا�سي للشركة.

األسا�سي) النظام  صياغة  إعادة 
للشركة.

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
2823،)تحت) 28)يناير) بالبيضاء)يوم)

رقم)54922).
للنشر والبيان

475 P

WORLDFLEX
SARL A.U

مقرها اال تماعي : دوار الخليف 
طريق موالي التهامي، برشيد

مسجلة بالسجل التجاري برشيد 
تحت رقم 5223

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تخفيض) تقرر  (،25/11/22 بتاريخ)
درهم) (4.888.888 من) املال  الرأس 
استيعاب) مع  درهم،) (288.888 إلى)
رأس) زيادة  تليها  السابقة،) الخسائر 
درهم،) (4.688.888 بمقدار) املال 
بالحساب) بالتعويض  تنفيذها  يتم 
الرأس) الوحيد  للشريك  الجاري 
درهم) (4.(88.888 املال الجديد هو)
يملكها) سهم  (4(.888 من) ويتكون 

الشريك الوحيد.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بيرشيد  االبتدائية  املحكمة 

27/12/2022)تحت الرقم)997)3.
476 P

شركة فرست إكسبريس
ش م م

حي الليمون بلوك ) رقم 1
))سيدي سليمان)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الـسـجـل الـتـجـاري):))2537
تـفـويـت الحـصـص اإل ـتـمـاعـيـة

إستقالة مسير
تعيين مسير  ديد 

مصادقة على القانون األسا�سي
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
سيدي سليمان بتاريخ38)/12/2022. 

شركة) إكسرريس  فرست  لشركة 
رأسمالها.)) املحدودة  املسؤولية  ذات 

1888888)درهم تقرر ما يلي):)
حصة إ تماعية) (18888 تفويت)
من طرف السيد رباح علي محمود أبو)

طه لفائدة السيد رضوان بودرسة.)
العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 
سيدي) في  املنعقد  اإلسـتـثـنـائي 
  30/12/2022 ( بتاريخ) سليمان 
شركة) إكسرريس«) »فرست  لشركة)
رأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 

1888888)درهم تقرر ما يلي:
الحصص) تفويت  إقرار 

اإل تماعية.
اسـتـقـالـة الـسـيـد رباح علي محمود)

أبو طه مـن مـهـامـه كـمـسـيـر للـشـركـة.
بودرسة)) رضوان  الـسـيـد  تـعـيـيـن 

كـمـسـيـر للـشـركـة لـمـدة غـيـر مـحـددة.
الـسـيـد) بـتـوقـيـع  الـشـركـة  الـتـزام 

رضوان بودرسة))
من) ( و43) (7 (،6 الفصول) تغيير 

القـانون األسا�سي.
األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

الجديد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية سيدي)
تحت) بتاريخ2023/01/16) سليمان 

رقم)2537.
بيان مختصر

477 P

VTC FRANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رسمالها : 688.888 درهم
الكائن مقرها : 357، زنقة مصطفى 

املعانـي، الدار البيضاء
السجل التجاري رقم : 77)185

التعريف الجبائي رقم : 2)18518
نقـل مقر الشركة 

غير) العامة  الجمعية  بمو 7 
العادية للشركاء)املنعقدة في)31)يناير)
(،»VTC FRANCE« لشركة) (2822
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
والكائن) درهم  (688.888 رسمالها)
زنقة) (،357 البيضاء،) بالدار  مقرها 

مصطفى املعاني،)تقرر ما يلي:

العنوان) إلى  الشركة  مقر  نقل 
التالي):

(،3 رقم) زنقة  الوازيس،) طريق 
الطابق الرابع،) حي الوازيس،) رقم)6،)
الوازيس  نوب،) (،48( رقم) مكت7 

الدار البيضاء.
تعديل الفصل الرابع من النظام)

األسا�سي كما يلي):
الفصل الرابع):)مقر الشركة.

طريق) في  الشركة  مقر  حدد 
حي) (،6 رقم) (،3 رقم) زنقة  الوازيس،)
مكت7) الرابع،) الطابق  الوازيس،)
الدار) الوازيس  نوب،) (،48( رقم)

البيضاء.)
تم القيـام باإليـداع القانـوني لدى)
البيضـاء) للدار  التجاريـة  املحكمـة 
رقم) تحت  (2823 يناير) (12 بتاريخ)

.(53(36
عن املستخلص والبيانات

478 P

OFFICE NAVIGATOR
SARL AU

العنوان : شارع سمية العمارة
شهر زاد 3، الطابق 5 رقم 22،

الدار البيضاء
راسمالها : 188.888 درهم

السجل التجاري رقم 566587
تحويل االسهم

العام) الجمع  محضر  عن  بناء)
بتاريخ) املنعقد  للشركة  االستثنائي 
تفويت) عقد  تم  (،2823 2)يناير)

حصص الشركة.
حيث فوت السيد رشيد حمدي)
محمد) السيد  لصالح  حصة  (1888

برنون.
من النظام) و7) (( تعديل املادتين)
األسا�سي املتعلقين برأس املال ملراعاة)

التوزيع الجديد.
استقالة رشيد حمدي من مهامه)

كمسير الوحيد لشركة.
برنون) محمد  السيد  التعيين 

كمسير الوحيد لشركة.
الشركة) توقيع  حق  منح  تم 
والتوقيع البنكي للسيد محمد برنون)

كمسير الوحيد لشركة.
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)تحويل) القانوني) اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  األسهم()
(،2823 يناير) (1( بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)1)545).
479 P

CASATRAGE
SARL

على إثر الجمع العام الغير العادي)
نوفمرر) (21 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

2822،)تقرر ما يلي):
من) الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
درهم) (2.888.888 إلى) (1.388.888
حصة  ديدة) (7888 بخلق) وذلك 
درهم للواحدة مجزأة) (188 من فئة)

كالتالي):
وهبي أحمد)5888)حصة.
وهبي شيماء)2888)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

)5456))بتاريخ))1)يناير)2823.
480 P

STE OMARTECH
SARL AU

املكت7 املسجل : تجزئة منصور،
مجموعة 57 رقم 1، عين حرودة، 

املحمدية
بيع األسهم

العام) الجمع  قرار  بمو 7 
في) الوحيد  للمساهم  االستثنائي 
 15/06/2022 بتاريخ) املحمدية 
 OMARTECH SARL AU لشركة)
منصور،) تجزئة  املسجل  املكت7  في 
حرودة،) عين  (،1 رقم) (57 مجموعة)

املحمدية.
))تقرر ما يلي):

سهم) (1888 املوافقة على تحويل)
بنشلح) السيدة  الشريك  قبل  من 
حكيم) السيد  الل  لصالح  حسنة 
 1888 الذي يقبل  ميع أسهمه أي)

سهم)188)درهم لكل سهم.
من) و16) و7) (6 املادتين) تعديل 

النظام األسا�سي.
تعيين السيد  الل حكيم مسيرا)

 ديدا.

اعتماد قوانين  ديدة.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري) السجل  بمكت7  االبتدائية 
 2022/8/03 ملدينة املحمدية بتاريخ)

تحت رقم اإليداع)1526.
481 P

 PERTINIUM GROUP
SARL 

تصديق تررعات األسهم
برأسمال)588.888)درهم

املكت7 الرئي�سي : 66  شارع موالي 
إسماعيل الصخور السوداء

وفقا ملحضر ا تماع الجمع العام)
مارس) (87 االستثنائي للشركة بتاريخ)
 PERTINIUM GROUP  SARL 2822

برأس مال)588.888)درهم ما يلي):
تصديق التررعات باألسهم):

)من)
ً
املصادقة على تررع)125)سهما

 PERTINIUM GROUP SARL(شركة
اململوكة للسيد محمد غالب لصالح)

السيدة سلمى غالب.
التصديق على تررع)125)سهم من)
 PERTINIUM GROUP SARL(شركة
اململوكة للسيد محمد غالب لصالح)

السيدة مليكة غالب.
)من)

ً
التصديق على تررع)258)سهما

 PERTINIUM GROUP SARL(شركة
زو ة) بنيس  زكية  للسيدة  اململوكة 

غالب لصالح السيدة سلمى غالب.
)من)

ً
التصديق على تررع)258)سهما

 PERTINIUM GROUP SARL(شركة
زو ة) بنيس  زكية  للسيدة  اململوكة 

غالب لصالح السيدة مليكة غالب.
سهم) (588 بـ) تررع  على  املصادقة 
 PERTINIUM GROUP شركة) من 
SARL)التي يملكها السيد بوبكر غالب)
لصالح شقيقته السيدة سلمى غالب.
التصديق على تررع)588)سهم من)
 PERTINIUM GROUP SARL((شركة
اململوكة للسيد بوبكر غالب لصالح)

شقيقته السيدة مليكة غالب.
التعديل النسبي لعقد التأسيس

تعديل) العام  اال تماع  يقرر 
األسا�سي) النظام  من  و)) (7 املادتين)

على النحو التالي:

املادة))7:)املساهمات النقدية.
النقدية) باملبالغ  املساهمة  يتم 

التالية للشركة:
 25.888 غالب) محمد  السيد 

درهم.
السيد أمين غالب درهم)188888 

درهم.
 1(7588 غالب) سلمى  السيدة 

درهم.
 187،500 غالب) مليكة  السيدة 

درهم.
املادة))):)رأس املال.

 588.888 يبلغ رأس مال الشركة)
 5888 إلى) مقسمة  وهي  درهم.)
للسهم،) درهم  (188 بقيمة) سهم 
بالكامل) ومدفوعة  بالكامل  مكتتبة 
بما يتناس7 مع) ومخصصة للشركاء)

مساهماتهم،)وهي:
السيد محمد غالب)258)سهم.
السيد أمين غالب)1888)سهم.

السيدة سلمى غالب)75)1)سهم.
السيدة مليكة غالب)75)1)سهم.

قرر الجمع العام تحديث النظام)
ألحكام) (

ً
وفقا للشركة  األسا�سي 

القانون)5-96.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

18/01/2023)تحت رقم)54653).
482 P

  ACLFM I
S.A.R.L

RC : 434.721 / IF : 37526976
رأس املال 91.888 درهم

املقر الرئي�سي : )) زنقة املراك�سي، 
ميدان سباق الخيل، الدار البيضاء 

بيع الحصص اال تماعية
بمو 7 شروط عقد خاص بتاريخ)
الجمع) يصادق  (،2822 ديسمرر) (14

العام العادي على ما يلي:
بهية برادة ونوفيسة برادة وحليمة)
االدري�سي) االيوبي  وهادي  برادة 
سهم و58  (188 يبيعون على التوالي)
58)سهما لصالح) سهما و58)سهما و)

.LAZRAK MANAGEMENT(شركة

صوفي) بنجلون،) ندير  محمد 

وهادي) الباز  فرنسا  الباز،) وليا 

على) يبيعون  االدري�سي  االيوبي 

و58  سهًما  و58) سهم  (188 التوالي)

شركة) لصالح  سهًما  و58) سهًما 

 LA COMPAGNIE FINANCIERE«

.»HOLDING ATLAS

من النظام) و7) (6 تعديل املادتين)

األسا�سي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

23/1/2023)تحت رقم)55165).

483 P

B2M CALL CORPORATION
SARL AU

R.C : 135417

برأس مال : 188.888 درهم

املقر الرئي�سي : 47 زنقة عالل بن 

عبد هللا، الطابق األول ، رقم 1

الدار البيضاء

خاص) عقد  شروط  بمو 7 

بتاريخ)1)أكتوبر)2822)،)قرر املساهم)

الوحيد))ما يلي):

استقالة ماكسيم مارسيل  يرار)

 Maxime Marcel Gérard ديدييه)

DIDIER)من منصبه كمسير)؛

ماري) بول  باتريس  السيد  تعيين 

 Patrice Paul Marie مازويير)

من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER

بإي�سى) (1963 أكتوبر) (12 مواليد)

حامل  واز السفر رقم  ليه مولينو،)

فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22

 7588( هونوريه،) سانت  وانغرام 

لفترة غير محدودة،) فرنسا،) باريس،)

ابتداءا من)1)أكتوبر)2822)في منص7)

مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

24/01/2023)تحت رقم)55316).

484 P
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BUSINESS CASABLANCA 2S
R.C : 160 773 Casablanca

IF : 1105409
شركة مساهمة ذات مجلس إدارة

برأس مال 2.888.888 درهم
املقر الرئي�سي : 156 ناصية شارع 

يعقوب املنصور وشارع أبو سفيان 
اتوري - الدار البيضاء

 بمو 7 شروط عقد خاص بتاريخ
يقرر الجمع العام) (،2822 أكتوبر) (5

العادي ما يلي):
مكسيم) السيد  استقالة  قبول 
 Maxime ديدييه) مارسيل  يرار 
Marcel Gérard DIDIER)من منصبه)

كمدير اعتباًرا من)1)أكتوبر)2822)؛
لشركة) الدائم  املمثل  تغيير 
 COMDATA HOLDING FRANCE
مازوير) ماري  بول  باتريس  بتعيين 
(،Patrice Paul Marie MAZOYER
مارسيل  يرار) ماكسيم  محل  ليحل 
 Maxime Marcel Gérard ديدييه)
DIDIER،)اعتباًرا من)1)أكتوبر)2822)؛
بول) باتريس  السيد  تعيين  (-
 Patrice Paul Marie مازويير) ماري 
من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER
بإي�سى) (1963 أكتوبر) (12 مواليد)
حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)
فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22
 7588( هونوريه،) سانت  وغرام 
باريس،)فرنسا،)كمدير إداري،)ملدة)6 

سنوات.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55556).
485 P

BUSINESS CASABLANCA 2S
R.C : 160 773 Casablanca

IF : 1105409
شركة مساهمة ذات مجلس إدارة

برأس مال 2.888.888 درهم
املقر الرئي�سي: 156 ناصية شارع 

يعقوب املنصور وشارع أبو سفيان 
اتوري - الدار البيضاء

خاص) عقد  شروط  بمو 7 
بتاريخ)5)أكتوبر)2822،)يقرر املجلس)

االداري ما يلي):

ماري) بول  باتريس  السيد  تعيين 

 Patrice Paul Marie مازويير)

من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER

بإي�سى) (1963 أكتوبر) (12 مواليد)

حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)

فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22

 7588( هونوريه،) سانت  وغرام 

مجلس) كرئيس  فرنسا،) باريس،)

اإلدارة والرئيس التنفيذي.

اوليفيي) السيد  والية  تجديد  (-

سوال)Olivier SOULA)حامل الجواز)

املقيم في) (13cl63275 الفرن�سي رقم)

28)شارع لونجشام7)75116)باريس)

نائبا للمدير العام.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55557).

486 P

BM CALL
SARL AU

R.C : 134583 الدار البيضاء

IF : 1032897

 شركة ذات مسؤولية محدودة

مع شريك واحد

برأسمال 188.888 درهم

املقر الرئي�سي : 47 شارع عالل بن 

عبد هللا - الطابق األول - رقم 2 - 

الدار البيضاء - املغرب

خاص) عقد  شروط  بمو 7 

بتاريخ)1)أكتوبر)2822،)قرر املساهم)

الوحيد ما يلي):

مارسيل) ماكسيم  استقالة  قبول 

 Maxime Marcel ديدييه)  يرار 

Gérard DIDIER)من منصبه كمسير)؛
بول) باتريس  السيد  تعيين  (-

 Patrice Paul Marie مازويير) ماري 

من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER

بإي�سى) (1963 أكتوبر) (12 مواليد)

حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)

فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22

 7588( هونوريه،) سانت  وانغرام 

غير) لفترة  فرنسا،كمسير  باريس-)

محدودة،)من)1)أكتوبر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2)544).
487 P

 BUSINESS SUPPORT
SERVICES MAROC

R.C : 131 571 الدار البيضاء 
IF : 1101327

شركة مساهمة ذات مجلس إدارة 
برأسمال 88.888).1 درهم

املقر الرئي�سي:  ولة أطلس فضاء 
الزلقة - الدار البيضاء - املغرب

خاص) عقد  شروط  بمو 7 
قرر مجلس) (،2822 أكتوبر) (5 بتاريخ)

اإلدارة ما يلي):
ماري) بول  باتريس  السيد  تعيين 
 Patrice Paul Marie مازويير)
من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER
إي�سى) في  (1963 أكتوبر) (12 مواليد)
حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)
فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22
 7588( هونوريه،) سانت  وغرام 
مجلس) كرئيس  فرنسا،) باريس،)

اإلدارة والرئيس التنفيذي.
تجديد والية السيد اوليفر سوال)
الجواز) حامل  (Olivier SOULA
الفرن�سي رقم)CL6327513)املقيم في)
28)شارع لونجشام7)75116)باريس)

نائبا للمدير العام.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54698).
488 P

 BUSINESS SUPPORT
SERVICES MAROC

R.C : 131 571 الدار البيضاء 
IF : 1101327

شركة مساهمة ذات مجلس إدارة 
برأسمال 88.888).1 درهم

املقر الرئي�سي: برج أطلس فضاء 
الزلقة - الدار البيضاء - املغرب

خاص) عقد  شروط  بمو 7 
قرر مجلس) (،2822 أكتوبر) (5 بتاريخ)

اإلدارة ما يلي):

استقالة السيد ماكسيم مارسيل)
 Maxime Marcel ديديي)  يرار 
Gérard DIDIER)من منصبه كمدير)

اعتباًرا من)1)أكتوبر)2822)؛
لشركة) الدائم  املندوب  تغيير  (-
 COMDATA HOLDING France
بول) باتريس  السيد  بشخص 
 Patrice Paul Marie مازوير) ماري 
السيد) محل  ليحل  (،MAZOYER
ديديي) مارسيل  يرار  ماكسيم 
(،Maxime Marcel Gérard DIDIER

اعتباًرا من)1)أكتوبر)2822)؛
بول) باتريس  السيد  تعيين  (-
 Patrice Paul Marie مازويير) ماري 
من) فرن�سي الجنسية،) (،MAZOYER
إي�سي) في  (1963 أكتوبر) (12 مواليد)
حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)
فيال،) (28 في) مقيًما  (،AK7257(22
 7588( أونوريه،) سانت  فاغرام 
باريس-فرنسا،)كمدير،ملدة)6)سنوات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54691).
489 P

 CCA INTERNATIONAL
CASABLANCA

شركة ذات مسؤولية محدودة
مع شريك واحد

برأس مال 18888 درهم
املقر الرئي�سي: 47 شارع عالل بن 

عبد هللا، الطابق األول، رقم 1 الدار 
البيضاء

R.C: 234385 الدار البيضاء
بمو 7 شروط عقد خاص بتاريخ)
املساهم) قرر  (،2822 أكتوبر) فاتح 

الوحيد ما يلي):
مارسيل) ماكسيم  استقالة  قبول 
 Maxime Marcel ديدييه)  يرار 
Gérard DIDIER)من منصبه كمدير)؛
بول) باتريس  السيد  تعيين  (-
 Patrice Paul Marie مازويير) ماري 
من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER
بإي�سى) (1963 أكتوبر) (12 مواليد)
حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)
فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22
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 7588( هونوريه،) سانت  وانغرام 
لفترة غير محدودة،) فرنسا،) باريس-)

من)1)أكتوبر2822)كمدير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5531).
490 P

 DATA BASE FACTORY
MAROC SA

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال 388.888 درهم

املكت7 الرئي�سي: شارع املوحدين 
عمارة كريستال 2- / رقم -1 الطابق 

الثاني - مارينا الدار البيضاء
رقم RC 341.123 - الدار البيضاء- 

املعرف الضريبي: 727899)1
بمو 7 شروط عقد خاص بتاريخ)
5)أكتوبر)2822،)فإن اال تماع العام)

العادي قرر مل يلي):
-)استقالة السيد مكسيم مارسيل)
 Maxime Marcel ديدييه)  يرار 
Gérard DIDIER)من منصبه كمدير)

اعتباًرا من)1)أكتوبر)2822)؛
لشركة) الدائم  املمثل  تغيير  (-
 COMDATA HOLDING«
FRANCE«)شخصًيا إلى باتريس بول)
 Patrice Paul Marie مازوير) ماري 
ماكسيم) محل  ليحل  (،MAZOYER
 Maxime ديدييه) مارسيل  يرار 
اعتباًرا) (،Marcel Gérard DIDIER

من)1)أكتوبر)2822)؛
بول) باتريس  السيد  تعيين  (-
 Patrice Paul Marie مازويير) ماري 
من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER
بإي�سى) (1963 أكتوبر) (12 مواليد)
حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)
فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22
 7588( هونوريه،) سانت  وغرام 
 6 ملدة) كمدير،) فرنسا،) باريس،)

سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)89)54).
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 DATA BASE FACTORY
MAROC SA

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأسمال 388.888.88 درهم

املكت7 الرئي�سي : شارع املوحدين 
عمارة كريستال 2- / رقم -1 الطابق 

الثاني - مارينا الدار البيضاء
رقم RC 341.123 - الدار البيضاء- 

املعرف الضريبي : 727899)1
بمو 7 شروط عقد خاص بتاريخ)
العام) الجمع  فإن  (،2822 أكتوبر) (5

العادي قرر ما يلي):
بول) باتريس  السيد  تعيين  (-
 Patrice Paul Marie مازويير) ماري 
من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER
بإي�سى) (1963 أكتوبر) (12 مواليد)
حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)
فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22
 7588( هونوريه،) سانت  وغرام 
باريس،)فرنسا،)الرئيس املدير العام.

أوليفييه) السيد  والية  تجديد  (-
Olivier SOULA،)حامل  واز) سوال)
(،CL6327513 رقم) الفرن�سي  السفر 
لونجشام7) شارع  (28 في) املقيم 

75116)باريس،)كنائ7 للمدير العام
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

19/1/2023)تحت رقم))8)54).
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DBF ACADEMY PRIVE
R.C : 201555 الدار البيضاء

IF : 1111721
شركة ذات مسؤولية محدودة

 مع شريك واحد
برأسمال 18888 درهم

املكت7 املسجل: 27 شارع الزرقطوني 
الدار البيضاء

بمو 7 شروط عقد خاص بتاريخ)
املساهم) قرر  (،2822 أكتوبر) فاتح 

الوحيد ما يلي):
-)استقالة ماكسيم مارسيل  يرار)
 Maxime Marcel Gérard ديدييه)

DIDIER)من منصبه كمدير)؛

بول) باتريس  السيد  تعيين  (-
 Patrice Paul Marie مازويير) ماري 
من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER
بإي�سى) (1963 أكتوبر) (12 مواليد)
حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)
فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22
 7588( هونوريه،) سانت  وانغرام 
غير) لفترة  فرنسا،كمدير  باريس-)
محدودة،ابتداءا من)1)أكتوبر)2822.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)7)546).
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WINNER CALL SA
شركة مساهمة محدودة

برأسمال 1،000.000 درهم
املكت7 املسجل: 47 زنقة عالل بن 

عبد هللا، الطابق األول، رقم 1 -
الدار البيضاء

RC رقم 134.493 - الدار البيضاء - 
رقم التعريف الضريبي: 96)1832

بمو 7 شروط عقد خاص بتاريخ)
العام) الجمع  فإن  (،2822 أكتوبر) (5

العادي يعمل على النحو التالي):
-)استقالة السيد مكسيم مارسيل)
 Maxime Marcel ديدييه)  يرار 
Gérard DIDIER)من منصبه كمدير)

اعتباًرا من)1)أكتوبر)2822)؛
لشركة) الدائم  املمثل  تغيير  (-
 COMDATA HOLDING«
FRANCE«)شخصًيا إلى باتريس بول)
 Patrice Paul Marie مازوير) ماري 
ماكسيم) محل  ليحل  (،MAZOYER
 Maxime ديدييه) مارسيل  يرار 
اعتباًرا) (،Marcel Gérard DIDIER

من)1)أكتوبر)2822)؛
بول) باتريس  السيد  تعيين  (-
 Patrice Paul Marie مازويير) ماري 
من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER
بإي�سى) (1963 أكتوبر) (12 مواليد)
حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)
فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22
 7588( هونوريه،) سانت  وغرام 
باريس،)فرنسا،)كمدير إداري،)ملدة)6 

سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55326).
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WINNER CALL SA
شركة مساهمة محدودة

برأسمال 1.888.888 درهم
47 زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق 

األول، رقم -1 الدار البيضاء
RC رقم 134.493 - الدار البيضاء - 

رقم التعريف الضريبي: 96)1832
بمو 7 شروط عقد خاص بتاريخ)
5)أكتوبر)2822،)فإن املجلس اإلداري)

قرر ما يلي):
بول) باتريس  السيد  تعيين  (-
 Patrice Paul Marie مازويير) ماري 
من) الجنسية،) فرن�سي  (MAZOYER
بإي�سى) (1963 أكتوبر) (12 مواليد)
حامل  واز السفر رقم) ليه مولينو،)
فيال،) (28 في) مقيم  (،AK7257(22
 7588( هونوريه،) سانت  وغرام 
الرئيس) منص7  في  فرنسا  باريس،)

املدير العام.
أوليفييه) السيد  والية  تجديد  (-
Olivier SOULA،)حامل  واز) سوال)
(،CL63275  13 السفر الفرن�سي رقم)
لونجشام7) شارع  (28 في) املقيم 

75116)باريس،)كنائ7 للمدير العام
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
 24)يناير)2823)تحت رقم)55327).
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ائتمانية النجد
25)زنقة سوي7 الدار البيضاء

الهاتف:)85.22.28.78.55

الفاكس:)85.22.28.78.33

عقد تسير الحر لألصل التجاري 
املسجل بالدارالبيضاء

 تحت رقم 274114
تسييرالحربالدار) عقد  بمقت�سى 
 2822 نوفمرر) (38 بتاريخ) البيضاء)
(،2822 ديسمرر) (13 واملسجل بتاريخ)

القائم بين):



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2322

عبد) بنان  بنلمليح  السيد  (-

الحامل) الجنسية  مغربي  الرحيم,)

رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 

البيضاء) بالدار  القاطن  (˓C284581

فيال) ريسور  كولف  كاليفورنيا 

بوسكورة) الخضراء) املدينة  (167
التجاري) لألصل  املالك  النواصر.)

املسجل تحت رقم)274114)˓)والكائن)
ساحة) (333 رقم) البيضاء) بالدار 

بالتقسيط،) لتجارة  واملعد  النصر،)
التجاري) لألصل  الحر  التسير  أعطى 

 » YACASA SARL AU« لشركة)

رأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 

درهم مقرها اال تماعي) (18.888,88

حي) عمر  بني  زنقة  مكرر  (32-32

املسجل) البيضاء،) الدار  املحمدي 

البيضاء) الدار  التجاري  بالسجل 

السيدة) تحت رقم3)1767،مسيرتها 
ر اء)والي،)الحاملة لبطاقة التعريف)

.C179849(الوطنية رقم

خمسة) التسير  مدة  حددت 

ديسمرر) فاتح  من  إبتداء) سنوات 

2822)وتنتهي في)38)نوفمرر)2827.

 تم اإلتفاق عن هذا العقد تحت

الشروط واملواد املوافقة بين الطرفين.

اإليداع بالسجل التجاري سيتم في)

في) املحكمة التجارية بالدار البيضاء)

الوقت القانوني.
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 SOCIETE WAFA MACHINE
محضر الجمع العام الغير العادي)

أكتوبر) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

تم االتفاق بالنسبة للشركة) (،2821

ذات الخصائص التالية على ما يلي):)

ماشين) وافا  شركة  (: التسمية)

 Société WAFA MACHINE(.ش.م.م

.sarl

السيد لفخر حسن مغربي حامل)

عدد الوطنية  التعريف   لبطاقة 

B 612(79)والساكن بحي الفرح زنقة)
 1959 املزداد في سنة) (2(6 رقم) (51

بالدار البيضاء.

-الزيادة في راس مال الشركة):

 488.888 زيادة) على  االتفاق  تم 

مجزئة) الشركة  مال  راس  في  درهم 

 188 4888)حصة ثمن الواحدة) على)

درهم نقذا.

-)تحين القانون األسا�سي لشركة).

رأس املال):)588.888)درهم مجزئة)

 188 5888)حصة ثمن الواحدة) على)

درهم مجزئة الى مايلي):

 5888 (: حسن) لفخر  السيد 

حصة.)

املدة):)99)سنة.

تم تعيين السيد لفخر) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  حسن 

محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 

تحت) (2821 أكتوبر) (1( في) البيضاء)

عدد:)797841)السجل التجاري عدد)

.33(559
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شركة »فاليين افنتس«

شركة ذات مسؤولية محدودة 

 رأسمال الشركة : 188.888 درهم 

 املقر اال تماعي : املكت7 رقم 1

الطابق األر�سي 153 اغلي 7 املحاميد 

مراكش

غير) العامة  الجمعية  بمقت�سى 

العادية املنعقدة بتاريخ فاتح سبتمرر)

2822)قرر الشركاء)ما يلي):)

ا تماعية) حصص  (588 تفويت)

لصالح) انايا  السيد اشرف  يمتلكها 

السيد مراد انايا)؛

شريكا) انايا  مراد  السيد  قبول 

 ديدا.

من النظام) (7 و) (6 تغيير الفصول)

األسا�سي للشركة)؛

لحصص) الجديد  التقسيم 

الشركة):

السيد مراد انايا)588)أي)58.888.

أي) (258 بلفقيه) مليكة  السيدة 

.25.888

أي) (258 انايا) الحسن  السيد 

.25.888

 املجموع):)1.888)حصة أي)188.888

درهم.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش)

رقم) تحت  (2822 نوفمرر) (7 بتاريخ)

رقم) التجاري  السجل  (141156

.97195
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BAYA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 158.888 درهم

املقر اال تماعي : 117 زنقة ابن 

منير إقامة الزرقاء الطابق 1 رقم 2 

املعاريف الدار البيضاء

السجل التجاري : 568141

 بمقت�سى الجمع العام الغير العادي

يناير) (16 بتاريخ) املنعقد  للشركاء)

2823)قرر):

السيد) إشراك  على  املوافقة 

كشريك  ديد) حمو  بن  ياسين 

الشكل) تغيير  وبالتالي  بالشركة 

اال تماعي من شركة ذات املسؤولية)

شركة) إلى  وحيد  بشريك  املحدودة 

ذات املسؤولية املحدودة.

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

من) قيمته  لترتفع  درهم  (58.888

188.888)درهم إلى)158.888)درهم.

حمو) بن  ياسين  السيد  تعيين 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

للشركة) قانوني  كمسير  (BE(6((28

أشهبار) أشراف  السيدة  عوض 

املستقيلة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

27)يناير)2823)تحت الرقم)56822).
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 »UNIVERSAL.COM«  شركة
ش م م بشريك وحيد. 

 ANGLE 27 RUE : املقر اال تماعي 

 BAPAUME(ET(BD(MED 5 ETG 9

 الدار البيضاء. السجل التجاري

رقم 5)2112

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

ماي) (12 بتاريخ) املنعقد  اإلستتنائي 

2814)قرر ما يلي):

قبل الجمع العام قرار فيما يخص)

 »UNIVERSAL.COM« فسخ شركة)

ش م م بشريك وحيد.

GOUDA RACHID(قرر تعيين السيد 

 UNIVERSAL« لشركة) كمصفي 

COM«)ش م م بشريك وحيد.

قرر تحديد مقر تصفية الشركة)

 ANGLE 27 RUE BAPAUME ET(في

BD MED 5 ETG 9)الدار البيضاء.

باملحكمة) تم  القانوني  اإليداع 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجارية 

88558266)بتاريخ)83)يونيو)2814. 
وهدا بمثابة مقتطف و بيان

)املصفي(
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ائتمانية كونفيسكو ش م م

لالستشارة القانونية والجبائية)

محاس7 معتمد من طرف الدولة

)الهاتف:)55-48-59-22-85

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

 TRELEC  SARL 
حل مسبق للشركة 

طريليك

راسمالها 188.888 درهم

اقامة باستور، 21 ساحة شارل 

نيكول الطابق السابع الشقة 31 

البيضاء

السجل التجاري عدد 189.291 

العام) الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي للشركة املؤرخ في)13)ماي)

اال تماعي) بمقرها  املنعقد  و  (2813

تقرر ما يلي):)



2323 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

مسبقة) بصفة  الشركة  حل  (-

ألوانها.

الشريك) إبراهيم،) السيد  تعيين 

ومنحه) للشركة  كمصفي  بالشركة،)

كافة الصالحيات في هدا الصدد.

كمقر) اال تماعي  املقر  تعيين  (- (

لتصفية الشركة.

ملحضر) القانوني  اإليداع  تم  (

التجارية) بالـمحكمة  العام  الجمع 

بالبيضاء)بتاريخ)23)ماي)2813)تحت)

رقم)91).525.
مقتطف و بيان
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 UNIVERS TOOLS

 EQUIPEMENTS

R.C : 458257

الحل املبكر للشركة
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

بتاريخ)18)نوفمرر)2822)تقرر ما يلي):)

)-)الحل املبكر للشركة.

محمد) باعمل  السيد  تعيين  (-

كمصفي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم  (-

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

52661))بتاريخ)2)يناير2823.
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 LAROCHE INDUSTRIES

MOROCCO

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها 1.688.888 درهم

مقرها اال تماعي : 184 مكرر شارع 

عبد املومن، إقامة أكابولكو، الطابق 

4 الدارالبيضاء

السجل التجاري: 3)428.9 

الدارالبيضاء

 عق7 القرارات االستثنائية للشريك

الوحيد بتاريخ)14)نوفمرر)2822)تقرر)

ما يلي):

1)-)الحل املسبق للشركة ووضعها)
تحت التصفية الودية.

بويي) ايرفي  السيد  تعيين  (- (2  
مصفيا للشركة.

باملقر) التصفية  مقر  تحديد  (- (3
اال تماعي للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
 29 يوم) البيضاء) للدار  التجاري 
ديسمرر)2822)تحت عدد)52.334).
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شركة بلمار ترنز ش.م.م
حل الشرکة قبل األوان

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بتاريخ) واملسجل  (2817 ديسمرر) (26
2817)لشركة بلمار ترنز) )2)ديسمرر)

ش.م.م تقرر ما يلي):
»بلمار ترنز«) ( بداية حل الشركة)

ش.م.م.
 تعيين السيدان راقي املعطي وسندوس

مصطفى كمصفيان))للشركة.
تحديد املقر لتصفية الشركة على)

العنوان التالي):)
13)مجموعة)7)بلوك))بحي السالمة)

3)الدار البيضاء.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) ( التجارية) باملحكمة  الضبط 
 البيضاء))تحت رقم))88653441))بتاريخ
بالسجل) واملسجل  (281( يناير) (2
الدار) ( (25(.845 التجاري تحت رقم)

البيضاء.
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شركة سير نيكوس ش.م.م ش.و
حل الشرکة قبل األوان و اختتام 

تصفية الشركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
 2 بتاريخ) واملسجل  (2822 نوفمرر)
نيݣوس) سير  لشركة  (2822 نوفمرر)

ش.م.م ش.وتقرر ما يلي):
بداية حل الشركة)»سير نيكوس«)

ش.م.م ش.و.
عبد) السعداوي  السيد  تعيين 

الصمد كمصفي للشركة.
تحديد املقر لتصفية الشركة على)

العنوان التالي):

حي الصدري مجموعة)2)زنقة)37 
رقم)2))الدار البيضاء.

بكتابة) ثم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) ((46467 تحت رقم) البيضاء)
2822)واملسجل بالسجل) نوفمرر) (15
الدار) (/ (41(867 التجاري تحت رقم)

البيضاء.
505 P

MAN SERVICE WORD
SARL-AU

إقفال التصفية
أكتوبر) (6 بتاريخ) للمحضر  وفًقا 
 M.A.N« شركة) شركاء) (،2822
(،»SERVICE WORD - SARLAU
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
ألف) مائة  مال  برأس  واحد  شريك 
الواقعة في) درهم(،) (188.888( درهم)
 -  5 3)شقة) 18)شارع الحرية الطابق)

البيضاء)قررت شركة ما يلي):
1)-)حل الشركة مبكرا.

تعيين مرشحة السيدة زمالي) (- (2
ر اء.

 18 التصفية:) مكان  تعيين  (- (3
 -  5 شقة) (3 الطابق) الحرية  شارع 

البيضاء.
الصالحيات الخاصة وقضايا) (- (4

متنوعة.
األول) القانوني  اإليداع  تم  (-II
بالدار) التجارية  املحكمة  في  للفسخ 
البيضاء)بتاريخ)28)يونيو)2822)تحت)
رقم)516)2))ورقم السجل التجاري)

تحت رقم)472971.
506 P

 VENEZIA NETTOYAGE ET
JARDINAGE
تصفية الشركة 

تعيين مصفي الشركة
اختتام التصفية

العام) الجمع  عقد  بمو 7 
 2822 سبتمرر) (29 االستثنائي بتاريخ)
 VENEZIA NETTOYAGE ET(لشركة
JARDINAGE SARL AU)والتي مقرها)
 2 الطابق) (3 عمارة ف) (3 اال تماعي)

اقامة بيل اير عين حروده) (86 الرقم)

درهم) (188.888 رأسمالها) املحمدية 

تقرر ما يلي):

-)الحل املسبق للشركة.)

فنيش) الحاج  السيد  تعيين  (-

كمصفي للشركة.)

 3 ف) عمارة  (3 (: التصفية) مقر 

اير) بيل  اقامة  (86 الرقم) (2 الطابق)

عين حروده املحمدية.

 تم االيداع القانوني بكتابة الضبط

باملحكمة االبتدائية باملحمدية بتاريخ)

2)يناير2823)تحت رقم)85.

507 P

LES CAVES DU CIL 

الفك املسبق للشركة
بمو 7 عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء)

مسجل) و  (2821 أكتوبر) (22 يوم)

بنفس املدينة يوم)29)ديسمرر)2822 

 LES CAVES شركة) مساهمو  قرر 

شركة محدودة املهام ذات) (DU CIL

:)رقم) املقر الرئي�سي في الدار البيضاء)

 JAV1 اسردون عمارة) عين  زنقة  ( 3

و رأسمالها) حي سيال الدار البيضاء)

18.888)درهم ما يلي):)

 1)-)الفك و الحل املسبق للشركة)

املذكورة أعاله.

تعيين السيد:)شارل واعقنين) (- (2

للقيام بمهمة الفك و الحل املسبق)

للشركة.

3)-)تعيين املقر اال تماعي للشركة)

للفك و للحل املسبق بالدار البيضاء)

 JAV1(رقم)3)زنقة عين اسردون عمارة

حي سيال.

اإليداع:)تم اإليداع القانوني لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 2823 يناير) (26 يوم) بالدار البيضاء)

تحت رقم)71)55).
للنشر و البيان

508 P
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ASMA BENI MELLAL
SARL AU

رأسمالها : 188.888 درهم

مقرها اال تماعي : 129 شارع الجيش 

امللكي زاوية الرريهمي اإلدري�سي، الدار 

البيضاء
رقم السجل التجاري : 454.161

قفل التصفية
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

(،2822 ديسمرر) (29 في) املؤرخ 

واملنعقد في)129)شارع الجيش امللكي)
الدار) اإلدري�سي  الرريهمي  زنقة  زاوية 

البيضاء،)وبعد سماع تقرير املصفي،)

صادق الشريك الوحيد على حسابات)

للمصفي) اإلخالء) وأعطى  التصفية،)
الفهري) الفا�سي  املنعم  عبد  السيد 

وأبرائه من التفويض وتم إعالن إنهاء)

عمليات التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) (،2823 يناير) (28 يوم) البيضاء)
رقم))55.88).

509 P

 INSTITUT UNIVERSITAIRE

 INTERNATIONAL

D’ETUDES SUPERIEURES
SARL AU

91 شارع محمد الخامس الطابق 3 

بني مالل
رأس املال 188.888 درهم

السجل التجاري رقم 77)4

 بمقت�سى القرار االستثنائي لشركاء

الشركة بتاريخ)28)ديسمرر)2828)تم)

ما يلي):

قفل التصفية.

التصفية) حساب  على  املصادقة 

وتقرير املصفي.

إعالن نهاية تصفية الشركة.

إبراء)ذمة املصفي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل تحت رقم)1346.

1 C

FISCALITY CONSULTING CENTER

DUCTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 3( 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH،( 40000،

MARRAKECH maroc

ذات) شركة  (DUCTRAV

املسؤولية املحدودة

تجزئة) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

(، (2138 رقم) (، سوكوما) (، اسكجور)

الشقة)°)5)،)الطابق رقم)1. - 48888 

مراكش املغرب

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)

رقم التقييد في السجل التجاري):)

132347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DUCTRAV

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
اعمال البناء)و اعمال اخرى)

)كراء)االت البناء.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(، (2138 رقم) (، سوكوما) (، اسكجور)

الشقة)°)5)،)الطابق رقم)1. - 48888 

مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (348 (: السيد لعباد عزيز)

بقيمة)188)درهم للحصة.

 338 (: احمد) العسري  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 338 (: القادر) عبد  بزار  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عزيز  لعباد  السيد 
تجزئة زهور تاركة فيال رقم)79)شطر)

19)تاركة)48888)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() احمد  العسري  السيد 
طريق اسفي) (654 تجزئة املسار رقم)

48888)مراكش املغرب.
السيد بزار عبد القادر عنوانه)ا()
ع34  (18 مج) تجزئة العالية البيضاء)
سيدي حجاج واد حصار تيط) (1 ط)
الدار ابيضاء) (28888 مليل البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عزيز  لعباد  السيد 
تجزئة زهور تاركة فيال رقم)79)شطر)

19)تاركة)48888)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (13 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم))14365.

1I

STE AK MISSION SARL AU

STE KOM REAL ESTATE-
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل ابن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 38888، فاس املغرب
 STE KOM REAL ESTATE-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي م ج شارع 
سان لويس حي زازا مكات7 موالي 

سليمان الطابق االول مكت7 رقم 2. 
فاس 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
57(6

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KOM REAL ESTATE-SARL

غرض الشركة بإيجاز):)املقاولة في)

البناء)و االنعاش العقاري.

عنوان املقر اال تماعي):)م ج شارع)

موالي) مكات7  زازا  حي  لويس  سان 

 .2 سليمان الطابق االول مكت7 رقم)

فاس)38888)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 FRED LANDRY KOM السيد)

WABO(:(500)حصة بقيمة)58.888 

درهم للحصة.

 DEOUE EPSE KOM السيدة)

بقيمة) حصة  (FRANCE( :( 500

58.888)درهم للحصة.)

 FRED LANDRY KOM السيد)

WABO(:(500)بقيمة)58.888)درهم.

 DEOUE EPSE KOM السيدة)

 58.888 بقيمة) (FRANCE( :( 500

درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 FRED LANDRY KOM السيد)
شارع) (3( رقم) عنوانه)ا() (WABO

رقم) الفضل  عمارة  امللكي  الجيش 

فاس) (38888 م.ج) االول  الطابق  (2

املغرب.

 DEOUE EPSE KOM السيدة)
شارع) (3( رقم) عنوانه)ا() (FRANCE

رقم) الفضل  عمارة  امللكي  الجيش 

فاس) (38888 م.ج) االول  الطابق  (2

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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 FRED LANDRY KOM السيد)

شارع) (3( رقم) عنوانه)ا() (WABO

رقم) الفضل  عمارة  امللكي  الجيش 

فاس) (38888 م.ج) االول  الطابق  (2

املغرب

 DEOUE EPSE KOM السيدة)

شارع) (3( رقم) عنوانه)ا() (FRANCE

رقم) الفضل  عمارة  امللكي  الجيش 

فاس) (38888 م.ج) االول  الطابق  (2

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)17)يناير)2823 

تحت رقم)357.

2I

FIDUCIAIRE BILAL

ALKIMMAT PROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

ALKIMMAT PROMO شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي رقم 5) 

تجزئة بلير كامليا - 58888 مكناس 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54197

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2822 26)د نرر) املؤرخ في)

عقاري) »منعش  من) الشركة  نشاط 

وأشغال مختلفة«)إلى)»منعش عقاري)

وكراء)عقارات غير مجهزة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)219.

3I

expertiz partners

 STE DU GRAND AGADIR
DES TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

expertiz partners
املكت7 رقم 2 الكائن بالطابق االول 
للعمارة الكائنة بطريق بيوكرى ايت 
ملول ، 8888)، ايت ملول املغرب

 STE DU GRAND AGADIR DES
TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 255 
رقم )1 حي إلهام الدشيرة إنزكان - 

8888) إنزكان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.14967

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 29)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE DU GRAND الشريك الوحيد)
 AGADIR DES TRAVAUX DIVERS
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 
 255 وعنوان مقرها اإل تماعي شارع)
(- حي إلهام الدشيرة إنزكان) (1( رقم)
8888))إنزكان املغرب نتيجة ل):)قرار)

الشريك.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
255)رقم))1)حي إلهام الدشيرة إنزكان)

- 8888))إنزكان املغرب.)
و عين:

و) حوزي  املهدي  السيد)ة()
حي) (1( رقم) (255 شارع) عنوانه)ا()
إنزكان) ((8888 إلهام الدشيرة إنزكان)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)66.
4I

FISCALITY CONSULTING CENTER

AS CREATION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

AS CREATION شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : اقامة بن 

تومرت الرقم 5 - 48888 مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.123(29

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)

AS CREATION)شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

تومرت) بن  اقامة  اإل تماعي  مقرها 

املغرب) مراكش  (48888  -  5 الرقم)

نتيجة السباب شخصية.

و عين:

و) بوساكن  سكينة  السيد)ة()

 5 اقامة بن تومرت الرقم) عنوانه)ا()

)ة() 48888)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

اقامة) وفي  (2822 د نرر) (26 بتاريخ)

بن تومرت الرقم)5 - 48888)مراكش)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)82)143.

5I

fiducinfo(sarlau

RIAD BENI SIDEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiducinfo(sarlau

 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

RIAD BENI SIDEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 69 

درب سيدي مبارك سيدي ميمون - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BENI SIDEL

بيت) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة أو الرياض.
 69 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)

(- درب سيدي مبارك سيدي ميمون)

48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الوليد حنون):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حنون  الوليد  السيد 

 12 اوه) عمارة  (2 ما وريل) اقامة 

 48888 البيضاء) طريق  (7 الشقة)

مراكش املغرب.
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املوساتي) خديجة  السيدة 

عمارة) (2 ما وريل) اقامة  عنوانه)ا()

البيضاء) طريق  (7 الشقة) (12 اوه)

48888)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حنون  الوليد  السيد 

 12 اوه) عمارة  (2 ما وريل) اقامة 

 48888 البيضاء) طريق  (7 الشقة)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143673.

6I

DARAA AUDIT

GB IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DARAA AUDIT

طريق بوسكورة كرين وورك عمارة 

أ رقم 7 ، 28888، الدار البيضاء 

املغرب

GB IMMO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

الحرية رقم 18 الطابق 3 شقة 5 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.437917

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 د نرر) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بدة) سليمان  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.888

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888

د نرر) (17 بتاريخ) غيات  بوعبيد 

.2822

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54543).

7I

TC

 HOPE CHANGE«

»COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TC

 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،

24000، EL(JADIDA(MAROC

 »HOPE CHANGE COMPANY«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 

بالطابق السفلي 185 نهج الشهيد 

محمد الرا�سي املويلحة الجديدة - 

24888 الجديدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(6(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 غشت) (85 في) املؤرخ 

املصادقة على):

خرفي) نسيم  )ة() السيد) تفويت 

188)حصة ا تماعية من أصل)188 

حصة لفائدة السيد))ة()نعيمة مضر)

بتاريخ)23)غشت)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالجديدة بتاريخ)23)غشت)

2822)تحت رقم)29149.

(I

DARAA AUDIT

GB IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

DARAA AUDIT

طريق بوسكورة كرين وورك عمارة 

أ رقم 7 ، 28888، الدار البيضاء 

املغرب

GB IMMO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

الحرية رقم 18 الطابق 3 شقة 5 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.437917

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تم تعيين) 17)د نرر) املؤرخ في)

بدة) السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

سليمان كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54543).

9I

STE AGEFICO SARL

AMIZA TWINS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 98888، طنجة املغرب

AMIZA TWINS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي ارض 

العلج شارع فاطمة الزهراء رقم 18 - 

98888 طنجة املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.119885

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2822 نونرر) (84 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

»حي ارض العلج شارع فاطمة الزهراء)

18 - 98888)طنجة املغرب«)إلى) رقم)

 1 عمارة) (1 مجمع الفتح القطعة) (1«

طنجة) (98888  -  12 رقم) (3 الطابق)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونرر) (16 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم)259554.

18I

expertiz partners

 AGENCE SERVICES CARS
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

expertiz partners
املكت7 رقم 2 الكائن بالطابق االول 
للعمارة الكائنة بطريق بيوكرى ايت 
ملول ، 8888)، ايت ملول املغرب

 AGENCE SERVICES CARS SARL
AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي بئر 

انزران تجزئة تيسير رقم 81 تيكوين 
اكادير - 8888) أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54831
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AGENCE SERVICES CARS SARL

.AU
تأ ير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.
بئر) حي  (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تيكوين) (81 انزران تجزئة تيسير رقم)

اكادير)-)8888))أكادير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2822)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: اعروب) السيد  مال 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() اعروب  السيد  مال 

 81 حي بئر انزران تجزئة تيسير رقم)

تيكوين اكادير)8888))أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اعروب  حسن  السيد 

انزكان) تراست  (28 رقم) (82 تجزئة)

8888))انزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (12 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128835.

11I

لوكسر للحسابات

EL BDOURI CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

لوكسر للحسابات

41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 68888، و دة املغرب

EL BDOURI CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الخامس رقم 124 شقة 

17 الطابق الثالت - 68888 و دة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.314(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2822 شتنرر) (89 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»788.888)درهم«)أي من)»188.888 

عن) درهم«) ((88.888« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (81 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2822)تحت رقم)1916.

12I

FIDUCIAIRE OTHMANE

 Sté ALMAZRAA

PRODUCTION VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE

 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC

 Sté ALMAZRAA PRODUCTION

VERT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 31 زنقة 

الشهيد عبد السالم بن محمد 

مكت7 رقم 2 فال فلوري اقامة 
رياض الزيتون القنيطرة القنيطرة 

14888القنيطرة املغرب 14888 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67757

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ALMAZRAA PRODUCTION

.VERT

االنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحي.

 31 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
زنقة الشهيد عبد السالم بن محمد)

اقامة) فلوري  فال  (2 رقم) مكت7 
القنيطرة) القنيطرة  الزيتون  رياض 

 14888 املغرب) 14888القنيطرة 

القنيطرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)سنة سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رضوان هللا العطالتي):)338 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 338 (: السيد عبد الوهاب فخري)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد مراد حفي�سي):)348)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العطالتي) هللا  رضوان  السيد 

املغرب) (14888 القنيطرة) عنوانه)ا()

14888)القنيطرة املغرب.
فخري) الوهاب  عبد  السيد 

املغرب) (14888 القنيطرة) عنوانه)ا()

14888)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا() حفي�سي  مراد  السيد 

 14888 املغرب) (14888 القنيطرة)

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حفي�سي  مراد  السيد 

 14888 املغرب) (14888 القنيطرة)

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)88)3).

13I

COMPTALIAS

بوستور ماروك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTALIAS

 1er(Etage, Appartement 7

 de(la(Résidence(Nasr(A, rue

 Khouribga - Casablanca ،

20090، CASABLANCA(MAROC

بوستور ماروك شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 38 

شقة ) زنقة موالي أحمد الوكيلي، 

حسان، الرباط - 18888 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

164171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 أكتوبر) (31

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بوستور)

ماروك.

:) ميع) بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة) أعمال  مقاول  األشغال،)

استغالل) أشغال  وتنفيذ  والتجارة،)

الغابات)…..

عنوان املقر اال تماعي):)عمارة)38 
زنقة موالي أحمد الوكيلي،) (( شقة)

الرباط) (18888 (- الرباط) حسان،)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: الدرهمي) السيد حسان 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسان الدرهمي عنوانه)ا()

تونفيت) اكديم  عياش  ايت  دوار 

ميدلت)54582)ميدلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسان الدرهمي عنوانه)ا()

تونفيت) اكديم  عياش  ايت  دوار 

ميدلت)54582)ميدلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونرر) (21 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2822)تحت رقم)164171.

14I
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ACOMS CONSULTING

 SHAHD-XDELIVERY
SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING
رقم 2 عمارة 13 شارع ادريس الثاني 

املدينة الجديدة ، 58888، مكناس 

املغرب

 SHAHD-XDELIVERY SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دكان رقم 

2-48 تيليال مر ان 2 طريق أكوراي 

- 58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(825

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (87

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHAHD-XDELIVERY SARLAU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير))-3.5)ط(.

عنوان املقر اال تماعي):)دكان رقم)

48-2)تيليال مر ان)2)طريق أكوراي)-)

58888)مكناس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: يحمدي) عصام  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عصام يحمدي عنوانه)ا()
مكناس) (58888  2 مر ان) (688 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام يحمدي عنوانه)ا()
مكناس) (58888  2 مر ان) (688 رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)223.

15I

tracom cg

MESKRIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tracom cg

 N°8 RUE(ABI(NOUAIM(VN ،

30000، FES(MAROC

MESKRIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 
رقم 1 يسار العمارة رقم 62 بلوك 

د زواغة السفلى - 38828 فاس 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MESKRIN

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء.

عنوان املقر اال تماعي):)متجر رقم)

1)يسار العمارة رقم)62)بلوك د زواغة)

السفلى)-)38828)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 
188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:

 758 (: الضباني) محمد  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد أيوب الضباني):)258)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الضباني عنوانه)ا()
138)تجزئة شمس)2)املر ة واد فاس)

38898)فاس املغرب.
عنوانه)ا() الضباني  أيوب  السيد 
امليل) وادي  الشروق  مرك7  حي 

35258)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الضباني عنوانه)ا()
138)تجزئة شمس)2)املر ة واد فاس)

38898)فاس املغرب)
عنوانه)ا() الضباني  أيوب  السيد 
امليل) وادي  الشروق  مرك7  حي 

35258)تازة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ))1)يناير)2823 

تحت رقم))579.
16I

COMPTALIAS

كونطالياس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTALIAS
 1er(Etage, Appartement 7

 de(la(Résidence(Nasr(A, rue
 Khouribga - Casablanca ،

20090، CASABLANCA(MAROC
كونطالياس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 188، 
شارع مولي ادريس األول، إقامة 

التنعيم درج ب، الطابق االول رقم 
84، الدار البيضاء - 28583 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.514517

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 أكتوبر) (83

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كونطالياس.

يتلخص) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األعمال) مركز  في  الشركة  هدف 

نشاط) أي  الشريكات؛) وتوطين 

للمساعدة و املواكبه.

(،188 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

إقامة) األول،) ادريس  مولي  شارع 

الطابق االول رقم) التنعيم درج ب،)

الدار) (28583 (- البيضاء) الدار  (،84

البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد لحسن خبو):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خبو  لحسن  السيد 

23)سال) 81)شقة) ممر مراكش عمارة)

الجديدة)11188)سال املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() خبو  لحسن  السيد 

23)سال) 81)شقة) ممر مراكش عمارة)

الجديدة)11188)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 82 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم)514517..

17I
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FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

EL YAZID PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

EL YAZID PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة ، 

47 ، شارع الحسن الثاني ، الطابق 2 
رقم 5. - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133777

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAZID PROMO

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:

-)الترويج العقاري.

أو) ممتلكات  على  -االستحواذ 

مصالح في أي شركات أو مؤسسات)

مماثلة أو مختلفة.

واالستيراد) والبيع  الشراء) (-

والسمسرة) والتمثيل  والتصدير 

داخل وخارج  ميع املنتجات واملواد)

واملعدات واآلالت.

املتنوعة) باألعمال  القيام  (-
الطرق) وأعمال  املباني  وتقسيم 

وإنشاء) ودراسة  والطالء) والسباكة 

التقسيمات والطرق وإنشاء)املسارات)

والتجهيزات) البناء) أعمال  و ميع 

الهندسية األخرى املدنية بشكل عام.

-)تقسيم األرض بشكل عام.

-)اقتناء) ميع العقارات املبنية أو)

املزمع إنشاؤها وبيعها.

إنشاء) ميع املباني لالستخدام) (-

السكني) أو  الصناعي  أو  التجاري 

عن) سواء) املباني  هذه  وتشغيل 
أخرى) طريقة  بأي  أو  اإليجار  طريق 

إلى) تقسيمها  الخصوص  و ه  وعلى 

طوابق وشقق بهدف تشغيلها في إطار)

قوانين) تنظم  التي  النافذة  القوانين 

امللكية املشتركة باملغرب.
-)التقديم أو املشاركة في أي سوق)

أو طل7 عطاءات باإلشارة إلى األشياء)

املذكورة أعاله

العمليات) ،) ميع  عام) بشكل  (-

أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 

املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 

باألنشطة) مباشر  غير  أو  مباشر 

املذكورة أعاله أو التي من املحتمل أن)

تعزز تطوير الشركة..

(، طنجة) (: عنوان املقر اال تماعي)

47)،)شارع الحسن الثاني)،)الطابق)2 
رقم)5. - 98888)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: ليشكير) عادل  السيد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ليشكير) عادل  السيد  السيد 

طنجة) (98888 طنجة) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

ليشكير) يزيد  السيد  السيد 

طنجة) (98888 طنجة) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (89 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261466.

1(I

DAMO CONSULTING SARL

ELECTRO ROTTERDAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

ELECTRO ROTTERDAM شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مجمع 
العرفان 2 العمارة 144 الطابق 4 

رقم 43 - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133987
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRO ROTTERDAM
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالتقسيط و الجملة في  ميع املواد)

الكهروميكانيكية
التصدير و االستيراد.

مجمع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 4 الطابق) (144 العمارة) (2 العرفان)

رقم)43 - 98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
188)حصة) (: السيد ادروك عمر)

بقيمة)1.888)درهم للحصة.)
188)حصة) (: السيد ادروك عمر)
ا تماعية بقيمة)1888)درهم للحصة)

الواحدة بقيمة)188.888)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عمر  ادروك  السيد 

هولندا)8888888)روتردام هولندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عمر  ادروك  السيد 

هولندا)88888)روتردام هولندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261683.

19I

NAJIHI CONSULTING

RECODER PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

NAJIHI CONSULTING

 N°40 5eme(ETAGE(BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS

 IDRISSIA(ATLAS(FES ، 30000،

FES MAROC

RECODER PROD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 39 

املحل 2 تجزئة اهال زواغة السفلى 

فاس - 38888 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53841

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2819)تقرر حل) 17)د نرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  (RECODER PROD

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

تجزئة) (2 املحل) (39 رقم) اإل تماعي 

 38888 (- اهال زواغة السفلى فاس)

توقف عن) (: نتيجة ل) فاس املغرب 

النشاط.

 39 و حدد مقر التصفية ب رقم)

السفلى) اهال زواغة  تجزئة  (2 املحل)

فاس)-)38888)فاس املغرب.)
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و عين:
و) ملراني  ملراني  احمد  السيد)ة()
1)د تجزئة مريم عمارة د1  عنوانه)ا()
شقة)9)املر ة واد فاس فاس)38888 

فاس املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)رقم)39)املحل)2 

تجزئة اهال زواغة السفلى فاس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)18)يناير)2828 

تحت رقم)129/2020.

28I

GOLDI BIJOUX

GOLDI BIJOUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

GOLDI BIJOUX
 237BD ZERKTOUNI MAGASIN

 N°3 ، 20330، CASABLANCA
Maroc

GOLDI BIJOUX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 237.شارع 
الزرقطوني رقم املحل 3 - 28338 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.167813

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2816 د نرر) (38 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم«) (288.888.888«
إلى) درهم«) (388.888.888« من)
طريق) عن  درهم«) (588.888.888«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إ راء) (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2817)تحت رقم)88647418.

21I

CAP MONDIAL COMPTA

TIZGIT TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE(AKOUB(MANSOUR 1ER 2
 ETAGA(N1 ، 90000، TANGER

MAROC
TIZGIT TRAV شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي حي 

السليماني زنقة عبد اهللا الورياغلي 
رقم 2 - 98888 طنجة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77933
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تم تغيير) 24)أكتوبر) املؤرخ في)
البناء) »أعمال  من) الشركة  نشاط 

املتنوعة
»)إلى)»سوبر ماركت و  زار«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونرر) (8( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم)259294.
22I

FIDUCIAIRE YADANI(إئتمانية يدني

ENERTECH CONSEIL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE إئتمانية يدني
YADANI

الرقم 55 الزنقة 52 شارع واد درعة 
االلفة ، 28288، الدار البيضاء 

املغرب
ENERTECH CONSEIL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 
زنقة بن شهيد معاريف - 28888 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.348779

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2821 أكتوبر) (29 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 ENERTECH الوحيد) الشريك  ذات 

 1.888 رأسمالها) مبلغ  (CONSEIL

 13 اإل تماعي) درهم وعنوان مقرها 
 28888 (- معاريف) شهيد  بن  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

توفر صفقات.

 13 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 28888 (- معاريف) شهيد  بن  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) غضفان  طارق  السيد)ة()
فيلي7) شان  زنقة  (18 عنوانه)ا()

فرنسا) كولوم7  (92258 الكاغين)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2822)تحت رقم)3)317).

23I

Fiduciaire jazouli mohammed

GENINE MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

38888، فاس املغرب

GENINE MAROC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 رقم 

48 الطابق الخامس مكات7 األندلس 

شارع أسيال تجزئة إدريسية 38888 

فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.72639

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2822 د نرر) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

كمال) مالك  )ة() السيد) تفويت 

من) ا تماعية  حصة  (1.888 الدين)

أصل)1.888)حصة لفائدة السيد))ة()

 28 موالي عبد العزيز العلوي بتاريخ)

د نرر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

التجارية بفاس بتاريخ)17)يناير)2823 

تحت رقم)5789/023.

24I

Fiduciaire jazouli mohammed

GENINE MAROC

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

38888، فاس املغرب

GENINE MAROC شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 رقم 

48 الطابق الخامس مكات7 األندلس 

شارع أسيال تجزئة إدريسية 38888 

فاس املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.72639

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2822)تم تعيين) 28)د نرر) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

كمسير) العزيز  عبد  موالي  العلوي 

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)17)يناير)2823 

تحت رقم)5789/023.

25I
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centre(d’affaires(sicilia

ALGUES ZAOUIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

centre(d›affaires(sicilia
vn(safi ، 46000، safi(maroc

ALGUES ZAOUIA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 267 

زنقة السوق زاوية - 46888 اسفي 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.18767
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) )8)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 ALGUES ZAOUIA(الشريك الوحيد
درهم) (618.888 رأسمالها) مبلغ 
زنقة) (267 وعنوان مقرها اإل تماعي)
السوق زاوية)-)46888)اسفي املغرب)

نتيجة ل):)توقف النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب)267)زنقة)
السوق زاوية)-)46888)اسفي املغرب.)

و عين:
محيرك) الرحيم  عبد  السيد)ة()
حي) غيثة  تجزئة  (65 عنوانه)ا() و 
46888)اسفي املغرب) عقبة بن نافع)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2823)تحت رقم)1382.
26I

MOGADOR GESTION

S.A.I الشركة الفالحية امنتليت
شركة ذات مسؤلية محدودة 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

 S.A.I الشركة الفالحية امنتليت

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ايت 

احمد امنتليت - 44888 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (23

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الشركة)

.S.A.I(الفالحية امنتليت

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

تسييرالعمليات الفالحية.

:)دوار ايت) عنوان املقر اال تماعي)

الصويرة) (44888 (- امنتليت) احمد 

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: لشرام) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لشرام  محمد  السيد 

الصويرة) (44888 ازلف) تجزئة  (756

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لشرام  محمد  السيد 
الصويرة) (44888 ازلف) تجزئة  (756

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 االبتدائية بالصويرة بتاريخ)

2823)تحت رقم)35/2023.
27I

Cap Conseils

ERTI MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,383
20390، Casablanca(Maroc

ERTI MAROC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 شارع 
الحرية الطابق الثالت شقة 5 - 

28128 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566995
 12 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 د نرر)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ERTI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC
غرض الشركة بإيجاز):)-)خدمات)
املبيعات) حيث  من  استشارية 
والتسويق والبحث والتطوير-)تقديم)
كافة الخدمات في مجاالت الصناعة)
العقاري) والتطوير  والتشييد 
وتشطيبات املباني)-)-)خدمات العمل)

في مجال التنمية املستدامة.
18)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
 -  5 شقة) الثالت  الطابق  الحرية 

28128)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 MINIER الشركة)
 INVESTISSEMENT( SAS( :( 100

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 MINIER الشركة)
عنوانه)ا() (INVESTISSEMENT SAS

فرنسا)75888)باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
فرنسا) السيد بيير ميار عنوانه)ا()

75888)باريس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)-.
2(I

LOGIFIN

ADVALORIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 28

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
ADVALORIA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 21 إقامة 
الشاوية، شارع يوسف ابن تاشفين، 

زنقة رشيد رضا طنجة املغرب 
98888 طنجة ااملغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
134811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ADVALORIA
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لألفراد) والدعم  االستشارات 
والهيئات) واملجتمعات  والشركات 
في) (، األخرى) الخاصة  أو  العامة 
واإلدارة) والتنظيم  االستراتيجية 
واملوارد) املعلومات  ونظم  واإلدارة 
من) (، واالتصال) والتسويق  البشرية 

التصميم إلى التنفيذ)؛
املنهي) التدري7  خدمات  (.2

الشخصية.
3.)خدمات التوظيف.

وأي) تشخيص  أي  إ راء) (.4
وقانونية) اقتصادية  دراسات 
ومالية) وضريبية  ومحاسبية 

وا تماعية.
5.)تدري7 املهنيين واألفراد.

االتصاالت) استشارات  (.6
التقليدية) اإلعالنية  والخدمات 

والرقمية.
واملنتديات) الندوات  تنظيم  (.7

و ميع أنواع الفعاليات.
).)وبشكل أعم)،) ميع املعامالت)
التجارية والصناعية واملالية واملنقولة)
وغير املنقولة)،)التي قد تكون مرتبطة)
بهدف) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الشركة وأي أغراض مماثلة أو ذات)

صلة قد تعزز توسيعها أو تطويرها.
عنوان املقر اال تماعي):)21)إقامة)
الشاوية،)شارع يوسف ابن تاشفين،)
املغرب) طنجة  رضا  رشيد  زنقة 

98888)طنجة ااملغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: الفقاي) حنان  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الفقاي  حنان  السيدة 
اقامة) بركة  محمد  الحاج  شارع 
بوعنان  ناح)1)ط)2)شقة)6 93888 

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الفقاي  حنان  السيدة 
اقامة) بركة  محمد  الحاج  شارع 
بوعنان  ناح)1)ط)2)شقة)6 93888 

تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)799.
29I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ANGEL LOOK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
ANGEL LOOK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 
طابق األول 26 شارع محمد الخامس 
محل رقم 1. - 98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.188173
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 85)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 ANGEL LOOK الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسمالها)18.888)درهم وعنوان)
مقرها اإل تماعي طنجة طابق األول)
شارع محمد الخامس محل رقم) (26
98888)طنجة املغرب نتيجة ل)  -  .1
 ANGEL (* للشركة) املبكر  الحل  (- (:
اعتباًرا من) (،« (LOOK SARL D’A.U
تصفيتها وفًقا للمادتين) (، هذا اليوم)
33)و)34)من النظام األسا�سي ومكان)

التصفية هو املكت7 املسجل للشركة)

املذكورة..

طنجة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

طابق األول)26)شارع محمد الخامس)

محل رقم)1. - 98888)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد)ة()سارة مولود و عنوانه)ا()

املغرب) طنجة  (98888 طنجة)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (85 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261355.

38I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

JISETINO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

JISETINO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة ، 

لال شافية شارع برج لوت رقم 23. - 

9888 طنجة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.183(43

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2823 يناير) (89 املؤرخ في)

مسير  ديد للشركة السيد)ة()شولي)

السيد ياسين.)كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261634.

31I

Cap Conseils

Vapadam
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cap Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,383

20390، Casablanca(Maroc

Vapadam شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 شارع 

الحرية الطابق الثالت شقة 5 - 

28128 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

566993

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Vapadam

-) ميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مرتبطة) تكون  قد  التي  العمليات 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالشراء)

والبيع لألفراد عن طريق طل7 الرريد)
على اإلنترنت وعلى أي وسائط أخرى)

واملنتجات) املقاالت  دعم  ميع  أو 

و ميع) أشكالها  بجميع  التجارية 

مرتبطة) تكون  قد  التي  الخدمات 

بشكل مباشر أو غير مباشر للسجائر)

اإللكترونية) والسوائل  اإللكترونية 

والعبوات و ميع ملحقاتها-.

18)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

 -  5 شقة) الثالت  الطابق  الحرية 

28128)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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 Schumy( Invest( SAS( : الشركة)

9))حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 SVL( Invest( SARL( :( 10 الشركة)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 1 (: لنورمو) اليكساندر  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 Schumy Invest SAS الشركة)

بوبيني) (75888 بوبيني) عنوانه)ا()

فرنسا.

 SVL Invest SARL الشركة)

عنوانه)ا()بروكسيل)8)18)بروكسيل)

يلجيكا.

لنورمو) اليكساندر  السيد 

باريس) (75888 باريس) عنوانه)ا()

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

لنورمو) اليكساندر  السيد 

باريس) (75888 باريس) عنوانه)ا()

فرنشا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)-.

32I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

WINBOOKS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN

 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

WINBOOKS MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة ، 

)4 ، شارع أنوال - 98888 طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.((153

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 18.888« أي من) درهم«) (298.888«
عن) درهم«) (388.888« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261497.
33I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

MORABDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
MORABDA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 47 شارع 
الحسن الثاني الطابق 2 رقم 5. - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1348(9
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MORABDA
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:
-)الترويج العقاري.

أو) ممتلكات  على  -االستحواذ 
مصالح في أي شركات أو مؤسسات)

مماثلة أو مختلفة.
واالستيراد) والبيع  الشراء) (-

والسمسرة) والتمثيل  والتصدير 
داخل وخارج  ميع املنتجات واملواد)

واملعدات واآلالت.
املتنوعة) باألعمال  القيام  (-
الطرق) وأعمال  املباني  وتقسيم 
وإنشاء) ودراسة  والطالء) والسباكة 
التقسيمات والطرق وإنشاء)املسارات)
والتجهيزات) البناء) أعمال  و ميع 
الهندسية األخرى املدنية بشكل عام.

-)تقسيم األرض بشكل عام.
-)اقتناء) ميع العقارات املبنية أو)

املزمع إنشاؤها وبيعها.
إنشاء) ميع املباني لالستخدام) (-
السكني) أو  الصناعي  أو  التجاري 
عن) سواء) املباني  هذه  وتشغيل 
أخرى) طريقة  بأي  أو  اإليجار  طريق 
إلى) تقسيمها  الخصوص  و ه  وعلى 
طوابق وشقق بهدف تشغيلها في إطار)
قوانين) تنظم  التي  النافذة  القوانين 

امللكية املشتركة باملغرب.
-)التقديم أو املشاركة في أي سوق)
أو طل7 عطاءات باإلشارة إلى األشياء)

املذكورة أعاله
العمليات) ،) ميع  عام) بشكل  (-
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 
باألنشطة) مباشر  غير  أو  مباشر 
املذكورة أعاله أو التي من املحتمل أن)

تعزز تطوير الشركة..
47)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
 -  .5 رقم) (2 الطابق) الثاني  الحسن 

98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد أبضالس عبد السالم):)248 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد أبضالس عمر):)168)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 148 (: حمزة) أبضالس  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 138 (: يوسف) أبضالس  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 138 (: يونس) أبضالس  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

288)حصة) (: السيد مورو محمد)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السالم) عبد  أبضالس  السيد 
طنجة) (98888 طنجة) عنوانه)ا()

املغرب.
عنوانه)ا() عمر  أبضالس  السيد 

طنجة)98888)طنجة املغرب.
السيد أبضالس حمزة عنوانه)ا()

طنجة)98888)طنجة املغرب.
السيد أبضالس يوسف عنوانه)ا()

طنجة)98888)طنجة املغرب.
السيد أبضالس يونس عنوانه)ا()

طنجة)98888)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() محمد  مورو  السيد 

طنجة)98888)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السالم) عبد  أبضالس  السيد 
طنجة) (98888 طنجة) عنوانه)ا()

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم))2)261.

34I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

INNOVATION DJKH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
INNOVATION DJKH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 47 
شارع الحسن الثاني طابق 2 رقم 5. - 

98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
133949

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INNOVATION DJKH
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:
-)البناء)واألعمال املتنوعة
-)خدمات وتجارة متنوعة.

-)التسويق والنقل والتوزيع
واالستيراد) والبيع  الشراء) (-
الدولية) والتجارة  والتصدير 
والتمثيل) والشحن  والسمسرة 

والتجارة بشكل عام
أو) املغربية  الشركات  تمثيل  (-

األ نبية ذات الغرض املماثل
في  ميع) الشركة  مشاركة  (-
الشركات أو الشركات التي تم إنشاؤها)
أو التي سيتم إنشاؤها)،)والتي قد تكون)
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
بهدف الشركة أو بأي أغراض مماثلة)
أو ذات صلة)،)وال سيما الشركات أو)
الشركات التي من املحتمل أن يساهم)
(، الشركة) في تحقيق غرض  غرضها 
وذلك بأي وسيلة)،)وال سيما عن طريق)
إنشاء)شركات  ديدة أو مساهمات أو)

عمليات اندماج أو مشاريع مشتركة
في السوق املحلي) التجارة سواء) (-
أو في استيراد وتصدير  ميع املنتجات)

من أي نوع.
أي) في  الشركة  أسهم  -استثمار 
شركة ذات غرض مشابه أو ذي صلة.
-)االستيراد والتصدير بشكل عام

العمليات) ،) ميع  عام) بشكل 
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 
باألنشطة) مباشر  غير  أو  مباشر 
املذكورة أعاله أو التي من املحتمل أن)

تعزز تطوير الشركة..

عنوان املقر اال تماعي):)طنجة)47 
شارع الحسن الثاني طابق)2)رقم)5. - 

98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: اشرف) حمدان  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمدان اشرف عنوانه)ا()

طنجة)98888)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حمدان اشرف عنوانه)ا()

طنجة)98888)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261658.
35I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE FA ADVISING EXPERTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكت7 رقم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 48888، مراكش 
املغرب

 STE FA ADVISING EXPERTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي مكت7 رقم 
81 املجمع املنهي تجزئة 2 شارع عالل 

الفا�سي إقامة حرف ب - 48888 
مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6877
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2822 21)د نرر) املؤرخ في)
»إدارة الحيازات) نشاط الشركة من)
الزراعية) أو  الصناعية  أو  التجارية 
للخدمة املدنية أو العسكرية مقاول«)

إلى)»محاس7«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143781.

36I

CHAMS CONSULTING

R2M FREE ENERGY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CHAMS CONSULTING

 LOT(BELMEJJAD(N°607 2eme

 ETAGE(N°15 AL(MASSAR

 ROUTE(DE(SAFI(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

R2M FREE ENERGY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

االر�سي 53 الحي الصناعي قلعة 

السراغنة - 43888 مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4689

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2822 نونرر) (17 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (R2M FREE ENERGY SARL

وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

االر�سي) الطابق  اإل تماعي  مقرها 

السراغنة) قلعة  الصناعي  الحي  (53

(: مراكش املغرب نتيجة ل) (43888  -

تعذر انجاز النشاط.

و حدد مقر التصفية ب الطابق)

قلعة) الصناعي  الحي  (53 االر�سي)

قلعة السراغنة) (43888 (- السراغنة)

املغرب.)

و عين:

و) الدين  محمد صالح  السيد)ة()

 z 14( 1)حرف) عنوانه)ا()تجزئة رقم)

مراكش املغرب) (48888 تامنصورت)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ)29 

د نرر)2822)تحت رقم)550/2022.
37I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

JOUDOR L›ESCANE
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
JOUDOR L›ESCANE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: طنجة ، 

شرف حي نزهة ، شارع ابن الخطي7 
، رقم 18. - 98888 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.976(1
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)84)نونرر)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يقوم السيد  ودي محمد بالتحويل)
الفعلية) الضمانات  بمو 7  والنقل 
أربعين) يقبل  الذي  له  املتنازل  إلى 
السيد  ليلي) لصالح  (

ً
سهما ()48(

في) له  التابعة  (، محمد) اإلدري�سي 
 JOUDOR الشركة املعروفة باسم)*)

.*(L’ESCANE SARL
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
قبول استقالة املدير املساعد السيد)

 ودي محمد)؛
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
مايلي:)السيد  ليلي اإلدري�سي محمد)
368)حصة ا تماعية السيد  ليلي)
حصة) (328 العزيز) عبد  ادري�سي 
ا تماعية السيد  ليلي ادري�سي عبد)
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الجليل)328)حصة ا تماعية

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

مشارك  ديد) مدير  تعيين  مايلي:)

السيد  ليلي إدري�سي عبد الجليل.

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

قطعة) لطنجة  الرئي�سي  املقر  نقل 

الهدى  ماعة شرف مغوغة لكبيرة)

طابق السفلي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)36)259.

3(I

ائتمانية بيان حنان

OHILL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 48888، 

مراكش مراكش

OHILL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

االعمال زينيت شارع مسلم بوكار 

شقة بالدور الثالث رقم 14 باب 

دكالة - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.OHILL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فنية) ثقافية  املهنية.) األحداث 

ورياضية.

مركز) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بوكار) مسلم  شارع  زينيت  االعمال 
باب) (14 رقم) الثالث  بالدور  شقة 

دكالة)-)48888)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: السيدة ام كلثوم بلقا�سي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
حصة) (588 (: بويتان) بدر  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بلقا�سي) كلثوم  ام  السيدة 
عنوانه)ا()13)فيال ب اقامة ياسمينة)
مجاط)3)النخيل ش مراكش)48888 

مراكش املغرب.
 13 عنوانه)ا() بويتان  بدر  السيد 
 3 مجاط) ياسمينة  اقامة  ب  فيال 
مراكش) (48888 النخيل ش مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بلقا�سي) كلثوم  ام  السيدة 
عنوانه)ا()13)فيال ب اقامة ياسمينة)
مجاط)3)النخيل ش مراكش)48888 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)147678.

39I

ائتمانية بيان حنان

ENG DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 48888، 
مراكش مراكش

ENG DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املسار رقم 438 - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132367

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ENG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز):)بائع املواد)

الغدائية بنصف الجملة.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

مراكش) (48888  -  438 رقم) املسار 

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: النجماوي) النبي  عبد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
النجماوي) النبي  عبد  السيد 
رقم) (2 تسلطانت) تجزئة  عنوانه)ا()

)17)سيبع)48888)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
النجماوي) النبي  عبد  السيد 
رقم) (2 تسلطانت) تجزئة  عنوانه)ا()

)17)سيبع)48888)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)143671.

48I

ائتمانية بيان حنان

T-VIP CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 48888، 

مراكش مراكش

T-VIP CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار موالي 

العباس تسلطانت - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 T-VIP (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 48888 (- العباس تسلطانت) موالي 

مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: العطاري) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 588 (: الحطاب) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد العطاري عنوانه)ا()

دوار تكانة تسلطانت)48888)مراكش)

املغرب.
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السيد ابراهيم الحطاب عنوانه)ا()
مراكش) (48888  594 رقم) (3 برادي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد العطاري عنوانه)ا()

دوار تكانة تسلطانت)48888)مراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143672.

41I

JABAL BNI HACHEM

JABAL BNI HACHEM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JABAL BNI HACHEM

شارع املنصور بني ابي عامر حي 

الدريسية رقم 3 الطابق 6 طنجة ، 

98888، طنجة املغرب

JABAL BNI HACHEM شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املنصور ابن ابي عامر حي الدريسية 
رقم 3 الطابق 6 طنجة - 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (23

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JABAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BNI HACHEM

غرض الشركة بإيجاز):)إن الهدف)
الرئي�سي للشركة في املغرب والخارج)
لحسابها الخاص أو لحساب الغير) (،

،)هو:
)األنشطة التالية:

والدولي) الوطني  الرري  النقل  (-
للبضائع.

استيراد وتصدير وتوزيع  ميع) (-
أنواع البضائع.

تشغيل وإدارة ودراسة وتطوير) (-
 ميع أنشطة النقل الرري للبضائع)

الوطنية والدولية.
-)وسيط في ميدان النقل.

-)تأ ير مركبات.
-)الشحن والعبور.

السلع) وتصدير  ميع  استيراد  (-
واأل هزة) واملعدات  الخام  واملواد 
واملستلزمات وقطع الغيار بأي شكل)

كان.
وبأي) وسيلة  بأية  املشاركة  (-
طريقة كانت)،)في أي شركة أو شركة)

لها غرض مماثل أو ذي صلة.
املعامالت) عام:) ميع  بشكل 
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
املتعلقة) املنقولة  غير  أو  املنقولة 
بأحد) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
األمور املذكورة أعاله أو التي قد تعزز)

تطور الشركة..
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
املنصور ابن ابي عامر حي الدريسية)
 98888 (- طنجة) (6 الطابق) (3 رقم)

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 188 (: الرقيواق) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد أحمد الرقيواق عنوانه)ا()
 98888  466 رقم) (81 الخير) تجزئة 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحمد الرقيواق عنوانه)ا()
 98888  466 رقم) (81 الخير) تجزئة 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم))1573.
42I

omnium management

ED-DAHAB LUXPROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، (2

30100، fes(maroc
ED-DAHAB LUXPROMO شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 4 
اقامة ب أ 18 تجزئة مرزاقة عين 

السمن - 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74911
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ED- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAHAB LUXPROMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)–)التصدير واالستراد..
متجر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تجزئة مرزاقة عين) (18 اقامة ب أ) (4

السمن)-)38888)فاس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 6.888 (: الذهاب) عزيز  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الذهاب  عزيز  السيد 

تغات) (1 تغات) تجزئة  بل  (213

38888)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الذهاب  عزيز  السيد 

تغات) (1 تغات) تجزئة  بل  (213

38888)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (19 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2822)تحت رقم)6999.

43I

PLAYA AZUL

STE BNI HDIFA FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 av 11 janvier(hey(ennahda

 el(marssa(laayoune(av 11

 janvier hey ennahda el marssa

laayoune، 70002، املر�سى املغرب

STE BNI HDIFA FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 11 

يناير املر�سى العيون - 78882 املر�سى 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

41861

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 مارس) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BNI HDIFA FISH
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التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النقل.) االسماك.) بيع  العامة.)

االستيراد والتتصدير.

 11 عنوان املقر اال تماعي):)شارع)

يناير املر�سى العيون)-)78882)املر�سى)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سفيان الغوش):)188.888 

درهم) (188.888 بقيمة) حصة 

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سفيان الغوش عنوانه)ا()

 78882 حي النهضة امللر�سى العيون)

املر�سى املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان الغوش عنوانه)ا()

 78882 حي النهضة امللر�سى العيون)

املر�سى املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (8( بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2822)تحت رقم)956.

44I

Fiducie olympia sarl

JODY MARKET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl

 1er(etage(n°10groupe 10 rue

 de(marrakech(Agadir، 80000،

agadir maroc

JODY MARKET شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

فونتي رقم H12 عمارة ميموزة متجر 
رقم 5 حي فونتي بنسركاو اكادير - 

8888) اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JODY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MARKET
*التوزيع) (: غرض الشركة بإيجاز)
والتسويق شبه الجملة أو بالتقسيط)
العامة) الغذائية  املنتجات  لجميع 

بجميع أشكالها.
*تحويل األموال داخل الوطن و)

خار ه.
و) بيع  و  الفاتورات  *استخالص 

شراء)التذاكر.
*مكت7 بيع السجائر.

العمليات) ،) ميع  عام) *وبشكل 
أو) الصناعية  أو  املالية  أو  التجارية 
العمليات) أو  العقارية  أو  املنقولة 
األخرى التي قد تكون مرتبطة بهدف)
تعزز) أن  املحتمل  من  أو  الشركة 

تطوير الشركة..
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
فونتي رقم)H12)عمارة ميموزة متجر)
(- اكادير) بنسركاو  فونتي  حي  (5 رقم)

8888))اكادير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: مولود) طيكع  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مولود  طيكع  السيد 
بنسركاو) (134( رقم) الفرح  تجزئة 

اكادير)8888))اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مولود  طيكع  السيد 
بنسركاو) (134( رقم) الفرح  تجزئة 

اكادير)8888))اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128864.
45I

MOUBARIK EVENTS

MOUBARIK EVENTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUBARIK EVENTS
 HAY RAHMA SECT C N°619

 SALE(SALE، 11070، SALE
MAROC

MOUBARIK EVENTS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي الرحمة 

قطاع C رقم 619 سال املغرب - 
11878 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
36981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 غشت) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOUBARIK EVENTS
نشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أشكاله) في  ميع  الطعام  تقديم 
حفالت) وتنظيم  التصميم  تحقيق 
الزفاف أعياد امليالد أو األحداث التي)
تتطل7 و ود مقدم الخدمة وعموما)
قد) التي  املعطيات  بجميع  القيام 

الشركة وكذالك) التنمية  في  تساهم 

وكذلك) أنواعه،) بجميع  اإلنعاش 

الغير) أو  املباشرة  التجهيزات  تبادل 

املباشرة..

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الرحمة قطاع)C)رقم)619)سال املغرب)

- 11878)سال املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: محمد) املبارك  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  املبارك  السيد 

النخيل) اقامة  (2( عمارة) (22 شقة)

سال) (11878 سال) العيادية  املحيط 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  املبارك  السيد 

النخيل) اقامة  (2( عمارة) (22 شقة)

سال) (11878 سال) العيادية  املحيط 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر) (28 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2822)تحت رقم)8607/2022.

46I

CEDECOM

OPTIM INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CEDECOM

 CITE(ASSALAM(IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA(CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA(MAROC

OPTIM INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 زنقة 

الشراردة درب لوبيال بوركون الدار 

البيضاء - 28288 الدار البيضاء 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.456843

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 مارس) (21 في) املؤرخ 

املصادقة على):

طارق سكراتي) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (498

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888

 21 بتاريخ) الخالدي  عبدالحميد 

مارس)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 87 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2822)تحت رقم)26774).

47I

اورو افريك إكسبير

SPINELLE BY JM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

اورو افريك إكسبير

رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 

صوفيا الوردة، تاركة مراكش ، 

48888، مراكش املغرب

SPINELLE BY JM شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : الكتبية 

رقم 14 طريق اسفي تجزئة املسار - 

48888 مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.186873

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2822 يناير) (25 املؤرخ في)

ذات) شركة  (SPINELLE BY JM

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 188.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

طريق اسفي تجزئة) (14 الكتبية رقم)

املغرب) مراكش  (48888 (- املسار)

نتيجة ألسباب اقتصادية.

و عين:
و) مريم  بهاوي  السيد)ة()
عنوانه)ا()ح.م.)تجزئة العربي رقم)51 
48888)مراكش املغرب) حي االندلس)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
الكتبية) وفي  (2822 أبريل) (14 بتاريخ)
(- 14)طريق اسفي تجزئة املسار) رقم)

48888)مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم))522.
4(I

اورو افريك إكسبير

LINK CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركة مراكش ، 

48888، مراكش املغرب
LINK CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 256 
تجزئة صوفيا الوردة تاركة - 48138 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.93999

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 يناير) (12 املؤرخ في)
ذات) شركة  (LINK CONSULTING
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
صوفيا) تجزئة  (256 رقم) اإل تماعي 
مراكش) (48138 (- تاركة) الوردة 

املغرب نتيجة ألسباب اقتصادية.
و عين:

و) باحلو  اعزيز  عبد  السيد)ة()
اكسبيري) ساحة  (1( عنوانه)ا()
فرنسا) افيري  (91888  91888

كمصفي))ة()للشركة.
نزهة علمي و عنوانه)ا() السيد)ة()
 91888 91888 )1)ساحة اكسبيري)

افيري فرنسا كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 256 2822)وفي رقم) 14)أبريل) بتاريخ)

تجزئة صوفيا الوردة تاركة)-)48138 

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم)7878.

49I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

YOUCETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شارع محمد الخامس اقامة 

الرحماني A3 الطابق االول وادي زم 

وادي زم املغرب، 25358، وادي زم 

املغرب

YOUCETS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 325 

تجزئة البستان وادي زم املغرب 

25358 وادي زم املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 27)د نرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 98.888 رأسمالها) مبلغ  (YOUCETS

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم)

325)تجزئة البستان وادي زم املغرب)

(: وادي زم املغرب نتيجة ل) (25358

عم االشتغال بالشركة.

و حدد مقر التصفية ب رقم)325 

تجزئة البستان املغرب)25358)وادي)

زم املغرب.)

و عين:

و) املنصوري  احمد  السيد)ة()

 81 346)حي السكتور) عنوانه)ا()رقم)

املغرب) تمارة  (12888 الخير) مرس 

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 االبتدائية بوادي زم بتاريخ)

2823)تحت رقم)04/2023.

58I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

LAZZARA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 CABINET PARIS FISC

CONSULTING

شارع محمد الخامس اقامة 

الرحماني A3 الطابق االول وادي زم 

وادي زم املغرب، 25358، وادي زم 

املغرب

LAZZARA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1) 
زنقة 27 حي الشهداء الطابق االول 

وادي زم املغرب 25358 وادي زم 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2823 يناير) (81 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (LAZZARA الوحيد) الشريك 

وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

 27 زنقة) ((1 رقم) اإل تماعي  مقرها 

وادي) االول  الطابق  الشهداء) حي 

املغرب) وادي زم  (25358 املغرب) زم 

نتيجة ل):)عدم االشغال بالشركة.

 (1 و حدد مقر التصفية ب رقم)
الطابق االول) حي الشهداء) (27 زنقة)

املغرب)25358)وادي زم املغرب.)
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و عين:
و) الداللي  محمد  السيد)ة()
حي الشهداء) (27 زنقة) ((1 عنوانه)ا()
25358)وادي زم املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 االبتدائية بوادي زم بتاريخ)

2823)تحت رقم)03/2023.

51I

TRS - F -M- CH

طرانسبور شلوبي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TRANSPORT CHEL LOUBI
 CAFE EL MORABET ROUTE

 CHEFCHAOUEN(N 1 ، 93000،
TETOUAN MAROC

طرانسبور شلوبي شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي مقهى 
املرابط طريق شفشاون رقم 1 - 

93888 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12227

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)85)أكتوبر)2822)تقرر حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
شلوبي) طرانسبور  الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها)18.888)درهم وعنوان)
مقرها اإل تماعي مقهى املرابط طريق)
تطوان) (93888  -  1 رقم) شفشاون 
ممارسة) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 
سنوات) الخمس  خالل  النشاط 

االخيرة.
مدشر) التصفية ب  مقر  و حدد 
امطيل مقهى املرابط طريق شفشاون)

رقم)1 - 93888)تطوان املغرب.)

و عين:

و) الشلوبي  محمد  السيد)ة()

عنوانه)ا()دوار امطيل  ماعة الزينات)

-)اقليم تطوان)93888)تطوان املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونرر) (84 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2822)تحت رقم)3893.

52I

FLASH ECONOMIE

BENWAWI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BENWAWI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي سيدي 

مومن حي الدومى مجموعة 6 زنقة 

18 رقم 55 - 28888 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(491

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (8(

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENWAWI

األنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)
الترفيهية) التسلية  التفاعلية وألعاب 
غرفة االلعاب الداخلية والخار ية)/)

بيع االستيراد والتصدير.
سيدي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
زنقة) (6 الدومى مجموعة) مومن حي 
الدار البيضاء) (28888  -  55 رقم) (18

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: تيتة) بن  اكرم  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() تيتة  بن  اكرم  السيد 
 43RCSS AVENUE BRUGMANN
 SAINT-GILLES 1868 BRUXELLES

.BELGIQUE
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() تيتة  بن  اكرم  السيد 
 43RCSS AVENUE BRUGMANN
 SAINT-GILLES 1868 BRUXELLES

BELGIQUE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 8( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)49397).

53I

FLASH ECONOMIE

ESPOIR DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ESPOIR DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
11 يناير 2- زنقة الصنوبر -طابق 
4- املكت7 رقم 12 - 28888 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESPOIR DEVELOPPEMENT

:) ميع) بإيجاز) الشركة  غرض 

والصناعية) التجارية  املعامالت 

واملالية واألوراق املالية والعقارية في)

املغرب أو في الخارج)؛)-)يعمل لجميع)

-)إدارة متا ر البيع بالجملة أو) املهن)

تمثيل  ميع الشركات أو) (- التجزئة)

في) أو  املغرب  في  التجارية  العالمات 

الخارج.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
-طابق) الصنوبر) زنقة  (-2 يناير) (11

الدار) (28888  -  12 رقم) املكت7  (-4

البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

33)حصة) (: السيد سامي الصافي)

بقيمة)188)درهم للحصة.

 33 (: الصافي) صونية  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد حفيضة أباغلي):)34)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الصافي  سامي  السيد 

 2 18)ط) 218)شارع عبد املومن درج)

ش)5 28888)الدارالبيضاء)املغرب.

السيدة صونية الصافي عنوانه)ا()
)4)زنقة احمد الشر�سي اقامة اليسر)

عمارة ب ط)5)ش)16)بوركون)28888 

الدارالبيضاء)املغرب.
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السيد حفيضة أباغلي عنوانه)ا()
 12 رقم) ر  مجموعة  املنار  تجزئة 
 28888 انفا) بوشتى  بن  احمد  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الصافي  سامي  السيد 
 2 18)ط) 218)شارع عبد املومن درج)

ش)5 28888)الدارالبيضاء)املغرب
السيدة حفيضة أباغلي عنوانه)ا()
 12 رقم) ر  مجموعة  املنار  تجزئة 
 28888 انفا) بوشتى  بن  احمد  زنقة 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54328).
54I

FLASH ECONOMIE

HUBSPOT SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HUBSPOT SARLAU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

35 اقامة الشروق 2 شارع محمد 
الخامس املدينة الجديدة - 28168 

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13551
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HUBSPOT SARLAU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
التدري7 على) (، االستشارات اإلدارية)
خدمات) تقديم  (، الرقمي) التسويق 

التسويق الرقمي في الخارج.
رقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
محمد) شارع  (2 الشروق) اقامة  (35
 28168 (- الخامس املدينة الجديدة)

اسفي املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة سميرة فادي):)188)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فادي  سميرة  السيدة 
املستشفي) حي  كنيدي  شارع  (17(

28168)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فادي  سميرة  السيدة 
املستشفي) حي  كنيدي  شارع  (17(

28168)اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (2( بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2822)تحت رقم)1965.
55I

FLASH ECONOMIE

MINDWARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC
MINDWARE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : املرك7 
 ENSAO 1 الجامعي  امعة محمد

مكت7 رقم 7 - 68888 و دة 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2822 نونرر) (17 املؤرخ في)

MINDWARE)شركة ذات املسؤولية)

 18.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

 1 محمد) الجامعي  امعة  املرك7 

 68888  -  7 رقم) مكت7  (ENSAO

و دة املغرب نتيجة لعدم و ود أي)

نشاط.

و عين:

السيد)ة()نوفل وحيد و عنوانه)ا()

زنقة) البساتين  حي  املحلة  ضهر 
و دة) (68888  17 رقم) (2 السبيل)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

مرك7) وفي  (2822 نونرر) (17 بتاريخ)

 -  1 طابق) محمد  الجامعة  امعة 

68888)و دة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم))237.

56I

TRS - F -M- CH

طرنس - ف - م - ش
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TRS - F -M- CH

 CAFE EL MORABET ROUTE

 CHEFCHAOUEN(N 1 ، 93000،

TETOUAN MAROC

طرنس - ف - م - ش شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي قرب 

مقهى املرابط رقم 1  ماعة الزينات 

تطوان - 93888 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23741

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)85)أكتوبر)2822)تقرر حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
(- م) (- ف) (- الوحيد طرنس) الشريك 
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ  ش 
وعنوان مقرها اإل تماعي قرب مقهى)
املرابط رقم)1) ماعة الزينات تطوان)
(: تطوان املغرب نتيجة ل) (93888  -

عدم ممارسة النشاط..
قرب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
1) ماعة الزينات) مقهى املرابط رقم)

تطوان)-)93888)تطوان املغرب.)
و عين:

و) الشلوبي  محمد  السيد)ة()
عنوانه)ا()دوار امطيل  ماعة الزينات)
-)اقليم تطوان)93888)تطوان املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونرر) (84 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2822)تحت رقم)3892.

57I

CAFIGEC

 TITANIUM MAINTENANCE
ET SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 TITANIUM MAINTENANCE ET
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق األول 
- 28188 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5212(9
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2823 يناير) (12 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 
العبا�سي و بن خدة محمد و هشام)

كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)13)54).

5(I

ECOGEF

NAPOLI 4 BUILD
شركة ذات مسؤلية محدودة 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
NAPOLI 4 BUILD شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

أطلس عمارة 45 الطابق 4 رقم 16 
املعاريف الدار البيضاء - 28338 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567777
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAPOLI 4 BUILD

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري/)اشغال متعددة)/)تجارة..

زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 16 رقم) (4 الطابق) (45 أطلس عمارة)

 28338 (- البيضاء) الدار  املعاريف 

الدارالبيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: ناصيري) خاليد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ناصيري  خاليد  السيد 

افرج) اوالد  (9 رقم) االداالي  الحي 

الجديدة)24382)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ناصيري  خاليد  السيد 

افرج) اوالد  (9 رقم) االداالي  الحي 

الجديدة)24382)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)1831.

59I

HOUSSAM IMMOB

HOUSSAM IMMOB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM IMMOB

2 ب إقامة وردة نر س 112 الطابق 

السادس رقم 48 طنجة. ، 98888، 

طنجة املغرب

HOUSSAM IMMOB شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 ب إقامة 

وردة نر س 112 الطابق السادس 

رقم 48 – طنجة - 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOUSSAM IMMOB

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:

الغرض من الشركة في املغرب وفي)

الخارج)،)باألصالة عن نفسها أو نيابة)

عن الغير)،)هو ممارسة بشكل رئي�سي:

-)شراء)وبيع وتأ ير  ميع العقارات)

)أرض)،)بناء)،)إلخ(.

املباني) تشييد  ميع  (-

التجارية) أو  السكنية  لالستخدامات 

أو الصناعية أو املهنية.

-)نشاط املطور.

-)أعمال البناء)املتنوعة)،)وأعمال)
الحفر)،)واألعمال اإلنشائية)،)والعزل)

املائي)،)والطالء)،)والطالء)،)والتز يج)

(، الو ه) وشد  (، والتجصيص) (،

(، وكشط) (، )كشط) واألعمال األولية)

وما إلى ذلك(.

لتشييد) العرضية  التركيبات  (-

املباني.

)األضواء) الكهربائية) التركيبات  (-

،)الطاقة املحركة)،)النغمات)،)إلخ()،)

(، الدش) (، )املغسلة) املرافق الصحية)

سخان املياه)،)سخان الحمام)،)إلخ()،)

التدفئة)،)السباكة)،)التبخير.

-)شراء)وبيع وتأ ير واستيراد املواد)

واآلالت ومعدات البناء.

تركي7 اللوحات اإلرشادية على) (-

وا هات املباني اإلنشائية املعدنية.

-)أعمال األملنيوم بكافة أشكاله.

إدارة) (- وتأ ير) وحيازة  إنشاء) (-

وعقود) (، التجارية) األعمال   ميع 

وتشغيل  ميع) وتركي7  (، اإليجار)

واملصانع) والشركات  املؤسسات 

آخر) أو  بنشاط  املتعلقة  والورش 

محدد.

واستيراد) داخليا  التجارة  (-

وتصدير  ميع املواد الغذائية واملواد)

واملنتجات واملعدات واألثاث واآلالت)

بشكل) املتعلقة  واألشياء) واألدوات 

األشياء) بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 

املذكورة أعاله أو التي قد تعزز تنمية)

املجتمع.

-)املشاركة بأية وسيلة وبأي شكل)

كان في  ميع الشركات أو الشركات)

التي لها أغراض مماثلة أو ذات صلة

-)التطوير العقاري بشكل عام.

املعامالت) عام:) ميع  بشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

بشكل) تتعلق  العقارية  أو  املنقولة 

األشياء) بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 

املذكورة أعاله أو التي قد تعزز تطوير)

الشركة..

ب) (2 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (112 نر س) وردة  إقامة 

 98888 48)–)طنجة)-) السادس رقم)

طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

188)حصة) (: السيدة أميرة عبكار)

بقيمة)1.888)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عبكار  أميرة  السيدة 
81)سبتة.) 84)ب) زنقة فالديس ليال)

98888)سبتة اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عبكار  أميرة  السيدة 
81)سبتة.) 84)ب) زنقة فالديس ليال)

98888)سبتة اسبانيا
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (85 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)257.

68I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

Architech Studio
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 N°138 1ER(ETAGE(BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA

 APPARTEMENT(N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT(MAROC

Architech Studio شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة رقم 

83 بالطابق الثالث شارع الحسن 

2 عمارة بوطال7 شقة 7 - 26888 

سطات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Architech Studio

مكت7) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعمال املعمارية و الهندسية......

الشقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
رقم)83)بالطابق الثالث شارع الحسن)

 26888  -  7 عمارة بوطال7 شقة) (2

سطات املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حمزة ناجي):)1.888)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ناجي  حمزة  السيد 
 26888  41 الرقم) القدس  تجزئة 

سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ناجي  حمزة  السيد 
 26888  41 الرقم) القدس  تجزئة 

سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2823)تحت رقم)30/23.
61I

TEMPO TEAM

TEMPO TEAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TEMPO TEAM
 TAROUDANT ، 83000،

TAROUDANT MAROC
TEMPO TEAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : دوار 
تنمنصور  ماعة انشادن بلفاع 

اشتوكة ايت باها انزكان - 7272) 
انزكان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.7317

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 أبريل) (84 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (TEMPO TEAM حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (18.888
تنمنصور  ماعة) دوار  اإل تماعي 
باها) ايت  اشتوكة  بلفاع  انشادن 
انزكان)-)7272))انزكان املغرب نتيجة)

لوقف النهائي للنشاط.

و عين:

و) ماهر  هللا  عبد  السيد)ة()
امنصور) برج  (151 عنوانه)ا()

املغرب) تارودانت  ((3888 تارودانت)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

دوار) وفي  (2822 أبريل) (84 بتاريخ)

بلفاع) انشادن  تنمنصور  ماعة 

 (7272 (- انزكان) باها  ايت  اشتوكة 

انزكان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)183.

62I

DRIEB(&(ASSOCIES

JAP V
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE

 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،

20110، CASABLANCA(MAROC

JAP V شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26, محج 

مرس السلطان الطابق األول الرقم 

3 الدار البيضاء 28138 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(275

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (27

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.JAP V(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من الشركة هو بشكل مباشر أو غير)
مباشر)،)سواء)لفائدتها أو باملشاركة،)
أو لفائدة الغير في املغرب أو في أي بلد)

آخر:)
اإلقتناء،) اإلستغالل،) -اإلدارة،)
لجميع) اإليجار  الكراء،) البيع،)
البنايات،) ميع) أو  املنقوالت 
التجزئات،)أو اإلعتمادات لهذه املباني)

وكذلك تشييد  ميع اإلنشاءات.)
-)التبادل،)التقسيم لكل املمتلكات)

وتجهيزها.)
)-)الترويج لتشييد املباني.)

)-وبصفة عامة)،) ميع العمليات)
غير) أو  مباشر  بشكل  تتعلق  التي 
،) زئًيا بواحدة أو أخرى من) مباشر)
أ ل) من  أعاله  املذكورة  العمليات 
الشركة) نشاط  تطوير  أو  تسهيل 
وكذلك أي مشاركة)،)مباشرة أو غير)
مباشرة)،)بأي شكل من األشكال)،)في)
أو) مماثلة  لهاأهداف  التي  الشركات 

ذات صلة..
عنوان املقر اال تماعي):)26,)محج)
مرس السلطان الطابق األول الرقم)3 
28138)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (1.888 (: السيد ازاك بريز)

بقيمة)188,88)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
(،282 السيد ازاك بريز عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (- الزرقطوني) شارع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
(،282 السيد ازاك بريز عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (- الزرقطوني) شارع 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54323).
63I
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DRIEB(&(ASSOCIES

AGRI-LAND
إعالن متعدد القرارات

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD(DE(LA(RESISTANCE
 IMMEUBLE(CASA(BUSINESS ،
20110، CASABLANCA(MAROC

AGRI-LAND »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 71، زنقة 
أزيالل زاوية شارع محمد الخامس 
الطابق الثالث - - الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)نونرر)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل املقر اإل تماعي إلى)119)شارع)
عبد املومن الطابق الثاني الرقم))1 - 

الدار البيضاء
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
األساسية) القوانين  وتحيين  إعادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر اإل تماعي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 86 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53435).
64I

ste sabil elhouda conseil

SNACK LE DELICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ste sabil elhouda conseil
 appt(sis(a(n 382 premier(etage(el
 hay(el(jadid(bnsouda ، 30030،

fes maroc
SNACK LE DELICE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : محل 
الطابق األر�سي مكناس االسماعيلية 
مر ان رياض الزيتون ب ن- و 18 - 

58858 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.41823

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 89)د نرر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (SNACK LE DELICE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 
 188.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي محل)
الطابق األر�سي مكناس االسماعيلية)
 -  18 و) مر ان رياض الزيتون ب ن-)
مكناس املغرب نتيجة ألزمة) (58858

القطاع.
و عين:

السيد)ة()شكير زهوان و عنوانه)ا()
زنقة  مال) (7 الشقة) (1 اقامة وئام)
58818)مكناس) الدين االفغاني م ج)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
محل) وفي  (2822 د نرر) (89 بتاريخ)
الطابق األر�سي مكناس االسماعيلية)
 -  18 -و) مر ان رياض الزيتون ب ن)

58858)مكناس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)1585.
65I

مكت7 الجرودي

HAKA COLLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت7 الجرودي
شارع )1 نونرر رقم 24 الناضور ، 

62888، الناضور املغرب
HAKA COLLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي سكتور 
مسعود بلوك 16 بوعرك 62888 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAKA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COLLE
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االسمنت الالصق.
سكتور) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 62888 بوعرك) (16 بلوك) مسعود 

الناضور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة الكيري كوثر):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
588)حصة) (: السيدة رمزي حنان)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
 58888 (: كوثر) الكيري  السيدة 

بقيمة)188)درهم.
 58888 (: حنان) رمزي  السيدة 

بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() كوثر  الكيري  السيدة 
الرئيسية) الطريق  (81 عريض) حي 
 19 رقم) الشقة  الصوفي  عمارة  (19

62888)الناضور املغرب.
عنوانه)ا() حنان  رمزي  السيدة 
 (8888 بنسركاو) الوفاق  ا/364)

اغادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() كوثر  الكيري  السيدة 
الرئيسية) الطريق  (81 عريض) حي 
 19 رقم) الشقة  الصوفي  عمارة  (19

62888)الناضور املغرب
عنوانه)ا() حنان  رمزي  السيدة 
 (8888 بنسركاو) الوفاق  ا/364)

اغادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5153.
66I

PUSH CENTER

GLOBAL OEUVRE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA،(20000،

CASA MAROC
شركة ذات) (GLOBAL OEUVRE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد
اقامة) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
عين سبع) (6 شقة) (1 طابق) (2 بسمة)
الدار) (28888 (- اللبيضاء) الدار 

اللبيضاء)املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.342317

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2822 يناير) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم«) (4.788.888,88«
إلى) درهم«) (388.888,88« من)
(: عن طريق) درهم«) (5.888.888,88«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54274).
67I

BOUYA CONSULTIN 2

ZOZORI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOUYA(CONSULTIN 2
 AV(MLY(ABDELLAH(ETG 2 33
NO 26، 90000، TANGER(maroc
ZOZORI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 29 شارع 
عمر إبن العاص طابق 3 رقم 26 

املغرب 98888 طنجة املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.112189

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 16)د نرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 28.888 رأسمالها) مبلغ  (ZOZORI

 29 اإل تماعي) درهم وعنوان مقرها 

رقم) (3 شارع عمر إبن العاص طابق)

املغرب) طنجة  (98888 املغرب) (26

نتيجة ل):)لم تعمل الشركة أبًدا.

و حدد مقر التصفية ب)29)شارع)

 26 رقم) (3 طابق) العاص  إبن  عمر 

املغرب)98888)طنجة املغرب.)

و عين:

قدوري) الحميد  عبد  السيد)ة()

و عنوانه)ا()قصر ولد بوزيان ا س ز)

)ة() كمصفي) املغرب  أرفود  (52288

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم)268999.

6(I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

CHENNI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52488، الريش 

املغرب

CHENNI شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 23 

زنقة طنجة الريش - 52488 الريش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHENNI

غرض الشركة بإيجاز):)بيع االالت)

الفالحية.

 23 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)

الريش) (52488 (- زنقة طنجة الريش)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد شني عبد السالم)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد شني عبد السالم عنوانه)ا()

 52488 الريش) بوعنان  زنقة  (89

الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شني عبد السالم عنوانه)ا()

 52488 الريش) بوعنان  زنقة  (89

الريش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بميدلت  االبتدائية 

2823)تحت رقم)18.

69I

NKH CONSULTING SARL

ASSAB SERVICE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
ASSAB SERVICE CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : حي األمل 
رقم 238 عين العودة عين العودة 

12188 تمارة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.88((/123527

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 38)د نرر) املؤرخ في)
شركة ذات) (ASSAB SERVICE CAR
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
عين) (238 رقم) األمل  حي  اإل تماعي 
تمارة) (12188 العودة) عين  العودة 

املغرب نتيجة ألزمة مالية وميدانية.
و عين:

و) أعصاب  وفاء) السيد)ة()
عين) (238 رقم) األمل  حي  عنوانه)ا()
املغرب) العودة  عين  (12188 العودة)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)38)د نرر)2822)وفي حي األمل)
العودة) عين  العودة  عين  (238 رقم)

12188)تمارة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)9716.
78I

LE LEGALISTE

 NORTH IBERIA
PROMOTIONES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

LE LEGALISTE
زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 
بوعبيد املكت7 رقم 9 الوازيس ، 

28248، الدار البيضاء املغرب
 NORTH IBERIA

PROMOTIONES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 37 تجزئة 
فدان املنزه سيدي علي - 24188 

ازمور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6863

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 22)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 NORTH IBERIA PROMOTIONES
مبلغ رأسمالها)18.888)درهم وعنوان)
فدان) تجزئة  (37 اإل تماعي) مقرها 
ازمور) (24188 (- علي) سيدي  املنزه 

املغرب نتيجة ل):)قلة فرص البيع.
و حدد مقر التصفية ب)37)تجزئة)
 24188 (- علي) سيدي  املنزه  فدان 

ازمور املغرب.)
و عين:

و) لعشير  محمد  السيد)ة()
عنوانه)ا()188)الطابق)81)حي الوفاق)
)ة() كمصفي) املغرب  ازمور  (24188

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)37)تجزئة فدان)

املنزه سيدي علي ازمور
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

2823)تحت رقم)29687.
71I

fidia(audit

 AM2B ا م 2 ب انفست 
INVEST

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fidia(audit
 rue mustapha el maani 281

 2eme(etage(appt.12 casablanca
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، 20130، casablanca(maroc
 AM2B INVEST ا م 2 ب انفست 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 85 زنقة 
ديكس ميد الطابق االول الشقة 
2 بنجدية - 28888 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565347
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (2(
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ا م)2)ب)

.AM2B INVEST(انفست
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري
بيع وشراء)مواد وتجهيزات البناء.

زنقة) (85 (: عنوان املقر اال تماعي)
الشقة) االول  الطابق  ميد  ديكس 
البيضاء) الدار  (28888 (- بنجدية) (2

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: يحيا) بن  الدين  عالء) السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
يحيا) بن  الدين  عالء) السيد 
بوسكورة) (38 فيال) عنوانه)ا()
اوكسجين املدينة الخضراء)النواصر)

28888)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

يحيا) بن  الدين  عالء) السيد 
بوسكورة) (38 فيال) عنوانه)ا()
اوكسجين املدينة الخضراء)النواصر)

28888)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)8))49).

72I

THK CONSULTING

TIRE ONE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue(Ghassan(kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
TIRE ONE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 32 
شارع )28 عين قادوس حي املصلى - 

38888 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75849
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIRE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ONE
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تسويق) (- العربات) اطارات  و اصالح 

قطع غيار العربات.
 32 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
)28)عين قادوس حي املصلى)-) شارع)

38888)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بوبكر داسولي):)188)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

 1 السيد بوبكر داسولي عنوانه)ا()
اقامة) املجدوب  الرحمان  عبد  زنقة 
بورمانة) (1 الطابق) (4 شقة) علياء)

38888)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 1 السيد بوبكر داسولي عنوانه)ا()
اقامة) املجدوب  الرحمان  عبد  زنقة 
بورمانة) (1 الطابق) (4 شقة) علياء)

38888)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)18)يناير)2823 

تحت رقم)9)56.
73I

WALI ALAMI EXPERTISE

 INQURE HEALTH
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

WALI ALAMI EXPERTISE
 Rue Saad Bnou Abi Wakass 35
 Etg 4 N 12 Casablanca ، 2000،

CASABLANCA MAROC
 INQURE HEALTH MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 8) شارع 
موالي سليمان ، الطابق الثاني ، 

مكت7 رقم 81 - عين سبع - - 28888 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (8( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.888.888«
»2.888.888)درهم«)إلى)»4.888.888 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2272.

74I

CABINET EL BAGHDADI

NAJMA FOOD STUFF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL BAGHDADI

 AV MOULAY ALI CHERIF

 2ETG(APPT 3- N° 26 ، 90000،

TANGER MAROC

NAJMA FOOD STUFF شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

14 رقم 26 رياض اهال 1 - 98888 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133651

 15 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 د نرر)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAJMA FOOD STUFF

غرض الشركة بإيجاز):)شراء،بيع)

و توزيع املواد الغذائية.
 14 زنقة) (: عنوان املقر اال تماعي)
رقم)26)رياض اهال)1 - 98888)طنجة)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2346

 1.888 (: محمد) املرابط  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد  املرابط  السيد 

الحسيمة) (32888 ازفزافن) دوار 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  املرابط  السيد 

الحسيمة) (32888 ازفزافن) دوار 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (83 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261387.

75I

ريش بويلدينك

ريش بويلدينك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ريش بويلدينك

7 شارع احمد توكي الدور الثاني ، 

28688، الدار البيضاء املغرب
ريش بويلدينك شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 7 شارع 
احمد توكي الدور61 الثاني الدار 

البيضاء - 28688 الدار البيضاء 

املغرب - 28688 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(599

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ريش) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بويلدينك.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع) البناء.) اشغال  و  ميع  عقاري 
وشراء) ميع املواد.)الهندسة املدنية.
شارع) (7 (: عنوان املقر اال تماعي)
الدار) الثاني  الدور61) توكي  احمد 
البيضاء) الدار  (28688 (- البيضاء)
البيضاء) الدار  (28688 (- املغرب)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)1.888.888 

درهم،)مقسم كالتالي:
 18.888 (: محمد) الالوي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  الالوي  السيد 
مديونة) (61 رقم) الوفاء) تجزئة 
الدارالبيضاء) (28688 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  الالوي  السيد 
مديونة) (61 رقم) الوفاء) تجزئة 
الدارالبيضاء) (28688 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54736)88.
76I

KISSAN CONSULTING 

EZIMY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KISSAN CONSULTING
 47Rue(Othman(Bnou(Affan

 6ème(Etage(N°11 Casablanaca ،
28888، الدار البيضاء املغرب
EZIMY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 مركز الرياض 

- 28898 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EZIMY

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع) شراء،بيع،استيراد،تصدير 

لالستخدام) وانوعها  املنزلية  األ هزة 

املرتبطة) والخدمات  الصناعي 

والنوافذ) األرضيات  لصيانة  بها 

واملدر ات الخار ية وما إلى ذلك.

تصدير) شراء،بيع،استيراد،) (-

وتسويق بشكل عام لجميع املنتجات)

لالستخدامات) واأل هزة  واألصناف 

التجارية..

61)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

املعاني) مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 

الطابق الثاني رقم)62)مركز الرياض)-)

28898)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ماييل حاكابيير ماكير):)588 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 588 (: الطاومي) ياسمين  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ماكير) حاكابيير  ماييل  السيد 

ممر الثوث سفلي عين) (54 عنوانه)ا()

السبع)28258)الدار البيضاء)املغرب.

الطاومي) ياسمين  السيدة 
ابوا) الزهراوي  زنقة  (5( عنوانه)ا()
حي) (16 الشقة) طابق4) القاسم 
البيضاء) الدار  (28583 املستشفيات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ماكير) حاكابيير  ماييل  السيد 
ممر الثوث سفلي عين) (54 عنوانه)ا()
السبع)28258)الدار البيضاء)املغرب)
الطاومي) ياسمين  السيدة 
ابوا) الزهراوي  زنقة  (5( عنوانه)ا()
حي) (16 الشقة) طابق4) القاسم 
البيضاء) الدار  (28258 املستشفيات)

الدار البيضاء)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)))44)5.

77I

KISSAN CONSULTING 

GLOBAL EVENTS PROD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KISSAN CONSULTING
 47Rue(Othman(Bnou(Affan

 6ème(Etage(N°11 Casablanaca ،
28888، الدار البيضاء املغرب

GLOBAL EVENTS PROD شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 مركز الرياض 
- 28898 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(483
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



2347 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL EVENTS PROD

إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والترفيه) العروض  التسلية،) انشطة 

لجميع الجماهير؛

املوسيقية) الحفالت  تنظيم  (-

وأمسيات املهر انات.

ترويج) تنسيق،) تنظيم،) (-

وعلى) األفراد  (، للمهنيين) املناسبات 

الزفاف) حفالت  الخصوص  و ه 

تقديم) وكذلك  ،االستقباالت 

)منظم) بالنشاط) املتعلقة  الخدمات 

حفالت الزفاف)،)إلخ(.

املغرب) في  التظاهرات  تنظيم  (-

وخار ه.

وتنظيم) الحية  العروض  إنتاج  (-

 والت للفنانين املوسيقيين.

االستقبال،) العروض  -تنظيم 

املباشر) ،التسويق  ،اإلعالن)

وامللصقات)

الطالبية،) الحفالت  تنظيم  (-

حفالت) الشركات،) فعاليات 

التنصي7،)وإطالق املنتجات)،)وما إلى)

ذلك.

61)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

املعاني) مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 

الطابق الثاني رقم)62)مركز الرياض)-)

28898)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: كوهن) مويزازاك  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مويزازاك كوهن عنوانه)ا()

فرنسا)28888)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مويزازاك كوهن عنوانه)ا()
فرنسا)28888)فرنسا فرنسا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)9)44)5.
7(I

LK CONSULTING SARL

TAYMIYA DU COMMERCE
إعالن متعدد القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم )1 تطوان ، 

93888، تطوان املغرب
 TAYMIYA DU COMMERCE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: طوابل 
شارع  بل تدغين رقم82 تطوان - 

93888 تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(333

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)28)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الياس) تفويت الحصص من السيد 
اوالد عبد املاك و السيد محسن اوالد)
عبد املالك و السيد منعم اوالد عبد)

املالك الى السيد طارق شوكراني
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الياس) السيد  املسييرين  استقالة 
اوالد عبد املاك و السيد محسن اوالد)
عبد املالك و السيد منعم اوالد عبد)

املالك
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
طارق) السيد  مسير  ديد  تعيين 

شوكراني
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
بيد السيدطارق) صالحيات االمضاء)

شوكراني
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
طارق) السيد  بيد  راسمال  حصص 

شوكراني

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) طرف  من  مسيرة  الشركة 

طارق شوكراني
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)))26.

79I

N2M CONSEIL-SARL

ROKIMAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ROKIMAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي عبد 
املومن بني انصار - 62888 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21545

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (84 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عماد) بروق  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (588
1.888)حصة لفائدة السيد))ة()منير)

الزموري بتاريخ)84)يناير)2823.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (28 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5159.

(8I

FLASH ECONOMIE

AGRIBOURANE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 ،royales 28 ، 20000

CASABLANCA MAROC

AGRIBOURANE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

صفصاف والد تايمة - 3888) 

تارودانت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((33

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2822 نونرر) (11 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 AGRIBOURANE الوحيد) الشريك 

درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 

حي) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

 (3888 (- تايمة) والد  صفصاف 

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  تارودانت 

و ود اي نشاط تجاري.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 (3888 (- تايمة) والد  صفصاف 

تارودانت املغرب.)

و عين:

السيد)ة()محمد هوش و عنوانه)ا()

 (8888 262)حي الهدي) بلوك أو رقم)

أكادير املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ)85)يناير)

2823)تحت رقم)18.

(1I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE STM SCHOOL OF
FEZ PRIVATE

إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES(CARREFOUR(N° 18 4

 EME(ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC
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 SOCIETE STM SCHOOL OF FEZ
PRIVATE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
 LOT :وعنوان مقرها اال تماعي

 CHEMS(RTE(BENSOUDA(N° 3 -
.30100 FES(MAROC

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.68975
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)ماي)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املسير و تعيين مسير  ديد

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل مقر الشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
بنيس سمير) السيد  استقالة  مايلي:)
السيد) تعيين  و  الشركة  تسيير  من 
بنيس محمد كمسير ملدة غير محددة

على) ينص  الذي  (:84 رقم) بند 
من) الشركة  مقر  تحويل  مايلي:)
التالي) العنوان  الى  الحالي  العنوان 
»قطعة رقم ب5)تجزئة حي الزهور)2 

طريق عين الشقف فاس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ))1)يناير)2823 

تحت رقم)379.
(2I

كافجيد

 BUREAU D›ASSISTANCE
TECHNIQUE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

كافجيد
6) زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 28228، الدار البيضاء 

املغرب
 BUREAU D›ASSISTANCE

TECHNIQUE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
ليالي 2 رقم 35 الطابق األول - 

26188 برشيد املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11953

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2823 يناير) (89 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 BUREAU الوحيد) الشريك  ذات 
 D’ASSISTANCE TECHNIQUE
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة ليالي)
 26188 (- األول) الطابق  (35 رقم) (2
األزمة) (: ل) نتيجة  املغرب  برشيد 

االقتصادية.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- األول) الطابق  (35 رقم) (2 الليالي)

26188)برشيد املغرب.)
و عين:

و) نكري  أكوستينو  السيد)ة()
 35 رقم) (2 ليالي) تجزئة  عنوانه)ا()
برشيد املغرب) (26188 الطابق األول)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بررشيد  االبتدائية 

2823)تحت رقم)1).
(3I

ECOGEF

NIRA-LILBINAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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
NIRA-LILBINAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزال7 الطابق 
1 رقم ) املعاريف الدار البيضاء - 

28338 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(381
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
NIRA-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LILBINAE
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري/)اشغال متعددة/)تجارة.
زنقة) (13 (: عنوان املقر اال تماعي)
احمد املجاطي اقامة لزال7 الطابق)
(- البيضاء) الدار  املعاريف  (( رقم) (1

28338)الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: عبدالرحيم) رزيق  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: نر ا�سي) الرداد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدالرحيم) رزيق  السيد 
تجزئة نجوم السبع الرقم) عنوانه)ا()
الجديدة) (24888 الجديدة) (28

املغرب.
الرداد نر ا�سي عنوانه)ا() السيد 
 24188 ازمور) القدس  تجزئة  (28

ازمور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالرحيم) رزيق  السيد 
تجزئة نجوم السبع الرقم) عنوانه)ا()
28)الجديدة)24888)الجديدة املغرب

الرداد نر ا�سي عنوانه)ا() السيد 

 24188 ازمور) القدس  تجزئة  (28

ازمور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)1955.

(4I

STE AGEFICO SARL

EZRAIEB IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 98888، طنجة املغرب

 EZRAIEB IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي ملحق 

بنديبان زنقة 29 رقم 4 الطابق 

األر�سي - 98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.51447

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2822 د نرر) (14 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 EZRAIEB الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  (IMPORT EXPORT

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

 29 زنقة) بنديبان  ملحق  اإل تماعي 

 98888 (- األر�سي) الطابق  (4 رقم)

لم تحقق) (: نتيجة ل) املغرب  طنجة 

الهدف الذي أسست من أ له.

ملحق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 98888  -  4 رقم) (29 زنقة) بنديبان 

طنجة املغرب.)

و عين:

و) الوهابي  عبدهللا  السيد)ة()

 12 رقم) بنديبان  ملحق  عنوانه)ا()

)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (98888

للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261597.

(5I

FIDUCIAIRE AMER FISC

OUAZAGHTI DE SECURITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE(ETAGE(ZAIO، 62000،

NADOR MAROC

 OUAZAGHTI DE SECURITE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

السنغال رقم 14 الحي الجديد زايو 

الناضور - 62888 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

25831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (85

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUAZAGHTI DE SECURITE

انشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االمن الخاص

تثبيت الكاميرات.

زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الحي الجديد زايو) (14 السنغال رقم)

الناضور)-)62888)الناضور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: حسام) وزغتي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حسام  وزغتي  السيد 
 62888 الناضور) زايو  افراس  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وزغتي ياسين عنوانه)ا()حي)
افراس زايو الناضور)62888)الناظور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)19)د نرر)

2822)تحت رقم)5838.
(6I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

PNEUMATIQUE 20 AOUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
138 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23888، بني مالل املغرب
PNEUMATIQUE 20 AOUT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : مراب 
تجزئة امنية رقم 19 - 23888 بني 

مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.11535

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2823 يناير) (82 في) املؤرخ 
 PNEUMATIQUE 28 AOUT حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي مراب تجزئة امنية)
بني مالل املغرب) (23888  -  19 رقم)

نتيجة لعدم القدرة على املنافسة.

و عين:
و) البشير  محمد  السيد)ة()
 28 شارع) امنية  تجزئة  عنوانه)ا()
مالل) بني  (23888  89 الرقم) غشت 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
مراب) وفي  (2823 يناير) (82 بتاريخ)
بني) (23888  -  19 امنية رقم) تجزئة 

مالل املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
16)يناير) االبتدائية ببني مالل بتاريخ)

2823)تحت رقم)1369.

(7I

عزيز انفوح

HOTEL CHEZ GABY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

عزيز انفوح
59 زنقة الزرقطوني ارفود، 52288، 

ارفود املغرب
HOTEL CHEZ GABY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 
موالي اسماعيل ارفود - 52288 

ارفود املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.3347

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (HOTEL CHEZ GABY
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
اسماعيل) موالي  شارع  اإل تماعي 
ارفود املغرب نتيجة) (52288 (- ارفود)

لشركة بدون اشغال.
و عين:

و) السالمي  مصطفى  السيد)ة()
عنوانه)ا()الحي الجديد ارفود)52288 

ارفود املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2822 د نرر) (26 بتاريخ)
 52288 (- ارفود) اسماعيل  موالي 

ارفود املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)16)يناير)

2823)تحت رقم)24.
((I

PLAYA AZUL

STE DOULI FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier(hey(ennahda
 el(marssa(laayoune(av 11

 janvier hey ennahda el marssa
laayoune، 70002، املر�سى املغرب

STE DOULI FISH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
سيدي افني املر�سى العيون - 78882 

املر�سى املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42427
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 يوليوز) (87
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOULI FISH
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التصدير) االسماك  بيع  العامة 

واالستيراد النقل التجاري.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
سيدي افني املر�سى العيون)-)78882 

املر�سى املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 58.888 (: السيد الرداد الهرارمة)
حصة بقيمة)58.888)درهم للحصة.

 25.888 (: الهرارمة) ايوب  السيد 
حصة بقيمة)25.888)درهم للحصة.
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 25.888 (: الهرارمة) مراد  السيد 
حصة بقيمة)25.888)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الهرارمة عنوانه)ا() الرداد  السيد 
اكادير) الهدى  حي  (43 بلوك ك رقم)

8878))اكادير املغرب.
عنوانه)ا() الهرارمة  ايوب  السيد 
اكادير) الهدى  حي  (43 بلوك ك رقم)

8878))اكادير املغرب.
عنوانه)ا() الهرارمة  مراد  السيد 
اكادير) الهدى  حي  (43 بلوك ك رقم)

8878))اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الهرارمة عنوانه)ا() الرداد  السيد 
اكادير) الهدى  حي  (43 بلوك ك رقم)

8878))اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (1( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2822)تحت رقم)2236.
(9I

DAK CO

DAK CO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAK CO
117 زنقة إبنو مونير إقامة الزرقاء 

الطابق 2 رقم )1 املعاريف ، 
28888، الدار البيضاء املغرب
DAK CO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة إبنو 
مونير إقامة الزرقاء الطابق 2 رقم 
)1 املعاريف الدار البيضاء املغرب 
117 - 28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(675

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAK (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CO

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ذات مسؤول احد.
عنوان املقر اال تماعي):)زنقة إبنو)
مونير إقامة الزرقاء)الطابق)2)رقم))1 

املعاريف الدار البيضاء)املغرب)117 - 

28888)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 (88.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الدقداق يونس عنوانه)ا()
 12 رقم) (17 زنقة) سهام  مجموعة 

الدار) (28888 كاليفورني) (3 الطابق)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدقداق يونس عنوانه)ا()
 12 رقم) (17 زنقة) سهام  مجموعة 

الدار) (28888 كاليفورني) (3 الطابق)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)44)54).

98I

ائتمانية بيان حنان

T.L FALCON
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 147 مراكش ، 48888، 

مراكش مراكش

T.L FALCON شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي السعادة 1 

تجزءة املحاميد 1 رقم 99 - 48888 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 T.L (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FALCON

مصرح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 مركي.

السعادة) (: عنوان املقر اال تماعي)
1)تجزءة املحاميد)1)رقم)99 - 48888 

مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد هيتم ايت بوعزيز):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هيتم ايت بوعزيز عنوانه)ا()

الكبيرة رياض) الدباغ  درب دار  (1(7

العروس)48888)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هيتم ايت بوعزيز عنوانه)ا()

الكبيرة رياض) الدباغ  درب دار  (1(7

العروس)48888)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)5))143.

91I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MEDINA HERITAGE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار)

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الرريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب

MEDINA HERITAGE »شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: )5 حي 
القصور فحل الزفريتي - 48888 

مراكش املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(4221
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)82)يناير)2823)تقرر إضافة)

شعار تجاري للشركة وهو:
M ROOFTOP

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)2))143.
92I

FIDSAGE SARLAU

ENTREPRISE BOUGHZALA
إعالن متعدد القرارات

FIDSAGE SARLAU
149 شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 71 ، 8)288، الدار البيضاء 

املغرب
 ENTREPRISE BOUGHZALA
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة رقم 
5GH 14 طابق رقم شقة رقم رقم 
6 قصبة االمين ليساسفة - 28232 

الدار البيصاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2(9843

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)82)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 SWIM (: تغيير التسمية اال تماعية)

WORLD

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة) (: النشاط اال تماعي) توسيع 

االستيراد و التصدير و التجارة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�سي

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

SWIM WORLD(الشركة تاخد اسم

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة االستيراد و التصدير و التجارة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

2368- رقم) تحت  (2823 يناير) (19

.(54(87

93I

STE ANGLE DE GESTION SARL

ALPHA BIPOINT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 

تطوان ، 93888، تطوان املغرب

 ALPHA BIPOINT TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طابق 

سفلي تجزئة انررا رقم 1)4 س1 

زواغة فاس - 38888 فاس مغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.327(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2822 نونرر) (23 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 4(1 رقم) انررا  تجزئة  »طابق سفلي 

فاس) (38888 (- فاس) زواغة  س1)

تجزئة) سفلي  »طابق  إلى) مغرب«)

 93158 (- مرتيل) (11 رقم) النصر 

تطوان مغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2699.

94I

BOUSTTA ZAKARIA

صولودبرمفرا
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUSTTA ZAKARIA

 CASABLANCA ، 22000،

CASABLANCA MAROC

صولودبرمفرا شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 75 شارع 

شفشاوني 75 شارع شفشاوني عين 

السبع 28888 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(559

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (15

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صولودبرمفرا.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.

75)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

شارع شفشاوني عين) (75 شفشاوني)

السبع)28888)الدارالبيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 188 (: انتضام) بوشعي7  السيد 

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.)

 188 (: انتضام) بوشعي7  السيد 
بقيمة)1.888)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

انتضام) بوشعي7  السيد 
عنوانه)ا()سالم)2)شطر د أهل الغالم)
الدارالبيضاء) (28888 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
انتضام) بوشعي7  السيد 
عنوانه)ا()سالم)2)شطر د أهل الغالم)
الدارالبيضاء) (28888 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54279).

95I

أر كون�سي

رشوريز إمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أر كون�سي
3 زنقة حرملة شارع محمد 6 3 زنقة 

حرملة شارع محمد 6، 28588، 
الدار البيضاء املغرب

رشوريز إمو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )7 شارع 
املقاومة الرقم 68 الدار البيضاء 

28888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(2(3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)رشوريز)

إمو.

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري وأعمال البناء)واالشغال.

)7)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
البيضاء) الدار  (68 الرقم) املقاومة 

28888)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 288.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (588 (: السيد رشوق عمر)

بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد رشوق حسن):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد رزقي محمد):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عمر  رشوق  السيد 
 48 الرقم) (9 الزنقة) نعيمة  تجزئة 
شارع)2)مارس)28588)الدار البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا() حسن  رشوق  السيد 
 14 الرقم) (41 الزنقة) تجزئة حمرية 

28188)الدار البيضاء)املغرب.
حي) السيد رزقي محمد عنوانه)ا()
الدار) (28188  39 الزنقة) (2 األسرة)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عمر  رشوق  السيد 
 48 الرقم) (9 الزنقة) نعيمة  تجزئة 
شارع)2)مارس)28588)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54326)88.
96I

CABINET NORD ASSISTANCE

ETAPE NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV(MOHAMED(V, RÉSD. 48

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000 املغرب
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ETAPE NORD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 42 زنقة 

 DAWLIZ« -« 7هوالندا ,مرك

98848 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15793

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 31)د نرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  (ETAPE NORD

مقرها) وعنوان  درهم  (288.888
,مرك7) هوالندا) زنقة  (42 اإل تماعي)

»DAWLIZ« - 98848)طنجة املغرب)

نتيجة ل):)انتهاء)نشاط الشركة.

 42 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 DAWLIZ« -« ,مرك7) زنقة هوالندا)

98848)طنجة املغرب.)

و عين:

الوسيني) محمد  السيد)ة()
املديق) زنقة  (1 عنوانه)ا() و  املعمري 

املغرب) طنجة  (98888  امع مقراع)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261798.

97I

TOUBKAL INVEST

GUELIZ RHM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER(ETG(APPT(N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

GUELIZ RHM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
مسلم اقامة بوكار الطابق الثالث 

شقة 14 باب دكالة - 48888 
مراكش املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.126149
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)د نرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الطابق) بوكار  اقامة  مسلم  »طريق 
الثالث شقة)14)باب دكالة)-)48888 
مراكش املغرب«)إلى)»فيروج)13)اقامة)
2)كام7) الطابق) (19 36)شقة) فيروج)

الغول)-)48888)مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (82 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143325.
9(I

ECOCOMPTA

HIKE NEGOCE هيك نكوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ECOCOMPTA
 RESIDENCE AL FAJR IMMO
 25 N 6 G(SIDI(BERNOUSSI
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
هيك نكوس HIKE NEGOCE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 
لليقوت زاوية مصطفى املعاني طابق 
2 رقم 62 الدار البيضاء 61 شارع 

لليقوت زاوية مصطفى املعاني طابق 
2 رقم 62 الدار البيضاء 28258 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.422487

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 15)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (HIKE NEGOCE نكوس) هيك 
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
لليقوت) شارع  (61 اإل تماعي) مقرها 
رقم) (2 املعاني طابق) زاوية مصطفى 
شارع لليقوت) (61 الدار البيضاء) (62
زاوية مصطفى املعاني طابق)2)رقم)62 
28258)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)اقاف نشاط.
و حدد مقر التصفية ب)61)شارع)
لليقوت زاوية مصطفى املعاني طابق)
 28258 (- البيضاء) الدار  (62 رقم) (2

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) بنتباع  طارق  محمد  السيد)ة()
عمارة) (4 مجموعة) الرركة  عنوانه)ا()
البيضاء) 2الدار  طابق) (18 رقم) (54
املغرب) البيضاء) الدار  (28782

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54575).
99I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

STE TABELYAMOUTE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I(place(hassan(II(AZROU ،
53100، AZROU(MAROC

 STE TABELYAMOUTE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بوشنكور 
دوار ايت بن احسين  ماعة 

تيمحضيت - 53188 ازرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1987
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TABELYAMOUTE SARL

معدات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الري امليدانية)

اشغال مختلفة.

عنوان املقر اال تماعي):)بوشنكور)

احسين  ماعة) بن  ايت  دوار 

تيمحضيت)-)53188)ازرو املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

رحو) ايت  الوهاب  عبد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (588 (:

للحصة.

حصة) (588 (: السيد حسن بوش)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن بوش عنوانه)ا()دوار)

 53188 صفرو) العنوصر  يشو  ايت 

صفرو املغرب.

رحو) ايت  الوهاب  عبد  السيد 

ايت) حمو  ايت  دوار  عنوانه)ا()

 53188 تيمحضيت) احسين  بن 

تيمحضيت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

رحو) ايت  الوهاب  عبد  السيد 

يت) احمو  ايت  دوار  عنوانه)ا()

 53184 تيمحضيت) احسين  بن 

تيمحضيت املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

2823)تحت رقم)19.

188I
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رمزي لالستشارات

AZZEDINE SAHARA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونرر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 81 شقة رقم 81 
العيون ، 78888، العيون املغرب

AZZEDINE SAHARA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الحجري رقم 2) العيون - 78888 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(451

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2821 شتنرر) (2(
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZZEDINE SAHARA
معالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والعزل) املالط  ومعالجة  الخرسانة 

املائي.....
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 78888 (- العيون) ((2 رقم) الحجري 

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الخالدي) العزيز  عبد  السيد 
العيون) (78888 العيون) عنوانه)ا()

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الخالدي) العزيز  عبد  السيد 
العيون) (78888 العيون) عنوانه)ا()

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

12)أكتوبر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2821)تحت رقم)3182/21.

181I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE FES
 DEVELOPEMENT
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم ) الطابق 5 الشقة 9 اقامة 

الحرية شارع فلسطين ، 38888، 

فاس املغرب

 SOCIETE FES DEVELOPEMENT

INTERNATIONAL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

الجيش امللكي زنقة اصيلة اقامة 

مكات7 املدينة الرقم 16 الطابق 2 

فاس - 38888 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55775

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2822)تقرر حل) 16)د نرر) املؤرخ في)

 SOCIETE FES DEVELOPEMENT

ذات) شركة  (INTERNATIONAL

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 188.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع)

اقامة) اصيلة  زنقة  امللكي  الجيش 

 2 الطابق) (16 الرقم) املدينة  مكات7 

فاس املغرب نتيجة) (38888 (- فاس)

الزمة مالية.

و عين:

و) الفار�سي  حبيبة  السيد)ة()

شارع) (2 زنقة الليمون) (13 عنوانه)ا()

فاس املغرب) (38888 السالم نر س)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  (2822 د نرر) (19 بتاريخ)

اقامة) اصيلة  زنقة  امللكي  الجيش 

 2 الطابق) (16 الرقم) املدينة  مكات7 

فاس)-)38888)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم)28)5.

182I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE POTOTUBE SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 83 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54888، 

خنيفرة املغرب

STE POTOTUBE SARL شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي زنقة 14 

رقم 353 حي الؤسسة الحرة مريرت 

خنيفرة - 54888 خنيفرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(17

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2822 د نرر) (22 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

ناقل البضائع للغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (17 بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)).

183I

STE QOFTEE SARL AU

قفتي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE QOFTEE SARL AU
 lots(al(morjane(lots(N 384 SAFI ،

46000، SAFI(MAROC
قفتي شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
املر ان رقم 4)3 - 46888 آسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13279
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 أكتوبر) (86
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)قفتي.
غرض الشركة بإيجاز):)عبارة عن)
)سوبر ماركت على) منصة لو ستية)
اإلنترنت في املغرب()،)تعمل في قطاع)

توزيع املواد الغذائية.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
آسفي) (46888  -  3(4 رقم) املر ان 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد أيوب بادري):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بادري  أيوب  السيد 
ببني) امللكي  للدرك  الوظيفي  السكن 

مالل)23888)بني مالل املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بادري  أيوب  السيد 
ببني) امللكي  للدرك  الوظيفي  السكن 

مالل)23888)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (14 االبتدائية بآسفي بتاريخ)

2822)تحت رقم))158.

184I

FINCOSA MARRAKECH

 POLYCLINIQUE
MUTUALISTE MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 8)1 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 48888، مراكش 
املغرب

 POLYCLINIQUE MUTUALISTE
MARRAKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دار السالم 
الشطر 9 محل رقم 26 قيادة سعادة 

- 48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132587
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 POLYCLINIQUE MUTUALISTE

.MARRAKECH
مصحة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للجراحة.
دار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
السالم الشطر)9)محل رقم)26)قيادة)

سعادة)-)48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 AMOZZAF SARL الشركة)
درهم) (188 حصة بقيمة) (AU( :( 800

للحصة.
 188 (: فتيحة) بعيش  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد ايت السياض):)188)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 AMOZZAF SARL AU الشركة)
 35 فوروم) ضحى  تجزئة  عنوانه)ا()
املسيرة طريق اكادير)48888)مراكش)

املغرب.
عنوانه)ا() فتيحة  بعيش  السيدة 
 48888  (4 رقم) د  اسيف  تجزئة 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا() السياض  ايت  السيد 
 48888  (4 رقم) د  اسيف  تجزئة 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
خديجة) العيادي  السيدة 
 (4 رقم) د  اسيف  تجزئة  عنوانه)ا()

48888)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)44)143.

185I

مكت7 الحسابات مالكي

 Y-S CAR LOCATION DE
VOITURE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت7 الحسابات مالكي
291 شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

38888، فاس املغرب
 Y-S CAR LOCATION DE

VOITURE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي متجر رقم 

6 اقامة عصام طريق عين السمن - 

3888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75147

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Y-S (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAR LOCATION DE VOITURE

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر اال تماعي):)متجر رقم)

(- اقامة عصام طريق عين السمن) (6

3888)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف السكتيوي):)5.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السكتيوي) يوسف  السيد 
اللة) حي  (3 زنقة) (9 رقم) عنوانه)ا()

سكينة)3888)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السكتيوي) يوسف  السيد 
اللة) حي  (3 زنقة) (9 رقم) عنوانه)ا()

سكينة)3888)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم)5827/2023.

186I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE SERVICE CANTRY SARL 
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

343 شارع محمد الخامس رقم 5 

الطابق الثالث بني مالل ، 23888، 

بني مالل املغرب

 STE SERVICE CANTRY SARL AU 

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

العثمانية الحي االداري، الطابق 

الثالث - 23888 بني مالل املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

135(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE CANTRY SARL AU

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)وأشغال مختلفة.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الطابق) االداري،) الحي  العثمانية 

الثالث)-)23888)بني مالل املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.888 (: حورية  ني) السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه)ا() حورية  ني  السيدة 

املسيرة)1)الزنقة)))الرقم)39 23888 

بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحبي7 عربوي عنوانه)ا()

مالل) بني  (23888 تيسليت) ايت  حي 

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

)1)يناير) االبتدائية ببني مالل بتاريخ)

2823)تحت رقم)2)13.

187I

BUSINESS CENTER.COM

JOE & DREAM TOURS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف ) الطابق الثاني رقم 6 ، 28398، 

الدارالبيضاء املغرب

JOE & DREAM(TOURS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

إشراق إقامة 29 طابق 3 مكت7 
رقم 26 ليساسفة - 28232 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56((11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JOE(&(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DREAM TOURS

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخارج:) وفي  املغرب  في  الشركة  من 
األشخاص) نقل  السياحي.) النقل  (
النقل) ؛) بسائق) سياحية  بسيارة 
والدوليين) املحليين  للسائحين  الرري 
؛) ميع األنشطة في قطاع السياحة.)
اللو ستية) والخدمات  النقل  إدارة 
الباطن والوساطة.) التعاقد من  ( ؛)
وحيازة وتأ ير وتأ ير وتركي7) إنشاء)
املتعلقة) املؤسسات  وتشغيل  ميع 
األنشطة) من  بأخرى  أو  بنشاط 
واالستحواذ) الدراسة  (- ؛) املحددة)
واستغالله) ونقله  أشكاله  بجميع 
وبيعه وإعادة بيعه أو التمثيل املباشر)
أو غير املباشر لجميع براءات االختراع)
والعمليات) التجارية  والعالمات 
والتراخيص املتعلقة بهذه األنشطة.)
،) ميع) التجارية) العمليات   ميع 
( ؛) املصنعة) أو  الخام  املنتجات 
املباشرة) غير  أو  املباشرة  املشاركة 
للشركة في  ميع العمليات التجارية)
أو الصناعية التي قد تكون مرتبطة)
،)وال سيما عن طريق) بهدف الشركة)
إنشاء)شركات  ديدة)،)أو مساهمات)
الرعاية)،)أو االكتتاب أو شراء)األوراق)
املالية أو حقوق الشركة)،)أو االندماج)
مشترك) مشروع  أو  التحالف  في 
،) ميع) أعم) وبشكل  ؛) ذلك) غير  أو 
املعامالت التجارية واملالية واملنقولة)
وغير املنقولة املتعلقة بشكل مباشر)
بأحد) (، كلًيا أو  زئًيا) (، أو غير مباشر)
األشياء)املحددة أو بأي أشياء)مماثلة)

أو مرتبطة..
مركز) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
إشراق إقامة)29)طابق)3)مكت7 رقم)
26)ليساسفة)-)28232)الدار البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: املها ر) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() املها ر  يوسف  السيد 
ليساسفة تجزئة رياض صوفيا عمارة)
214)طابق)1)شقة)82 28232)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املها ر  يوسف  السيد 
ليساسفة تجزئة رياض صوفيا عمارة)
214)طابق)1)شقة)82 28232)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54956).
18(I

CABINET MASTER COMPTABLE

STE MANSOUR FINITION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV(HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM(N 103
 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC
STE MANSOUR FINITION شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ر ال 

احمر اكفاي مراكش - 48272 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1323(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MANSOUR FINITION

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
باالشغال العمومية و مفاوض.

دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 48272 ر ال احمر اكفاي مراكش)-)

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 188 (: اسماعيل) منصور  السيد 

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
اسماعيل) منصور  السيد 
عنوانه)ا()))1)بلوك ب اوالد بلعكيد)

الويدان)48272)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيل) منصور  السيد 
عنوانه)ا()))1)بلوك ب اوالد بلعكيد)

الويدان)48272)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)1)1476.
189I

CABINET MASTER COMPTABLE

STE FILAHAT MTOGA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV(HASSAN 2 RESIDENCE

 OUAKRIM(N 103
 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC
STE FILAHAT MTOGA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار زاوية 
مجاط مركز مجاط شيشاوة - 
42123 شيشاوة مجاط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2317
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FILAHAT MTOGA
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

باالشغال العمومية و مفاوض.
دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- زاوية مجاط مركز مجاط شيشاوة)

42123)شيشاوة مجاط املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد اللو ابراهيم):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اللو ابراهيم عنوانه)ا()دوار)
 42123 شيشاوة) امندونيت  تدارت 

شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اللو ابراهيم عنوانه)ا()دوار)
 42123 شيشاوة) امندونيت  تدارت 

شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)19)يناير)

2823)تحت رقم)13/2023.

118I

CABINET MASTER COMPTABLE

 STE NASSIR BROTHERS
ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET MASTER COMPTABLE
 AV(HASSAN 2 RESIDENCE

OUAKRIM(N 103

 IMINTANOUT ، 41050،

IMINTANOUT MAROC

 STE NASSIR BROTHERS ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي اكني 

امنتانوت - 41858 امنتانوت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NASSIR BROTHERS ELEC

غرض الشركة بإيجاز):)بيع املواد و)

االدوات الكهربائية و مفاوض.

حي اكني) (: عنوان املقر اال تماعي)

امنتانوت)-)41858)امنتانوت املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الناصري عبد السالم):)58 

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.

 58 (: السيد الناصري عبد الكبير)

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السالم) عبد  الناصري  السيد 
تكاديرت) العيون  زنقة  عنوانه)ا()

امنتانوت)41858)امنتانوت املغرب.

الكبير) عبد  الناصري  السيد 

عنوانه)ا()حي اكني امنتانوت)41858 

امنتانوت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السالم) عبد  الناصري  السيد 
تكاديرت) العيون  زنقة  عنوانه)ا()

امنتانوت)41858)امنتانوت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)19)يناير)

2823)تحت رقم)12/2023.
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 lt;medica&(ميديكا بلونت

;plantes=«plantes«&gt;&lt;/medica&gt

ميديكا بلونت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 lt;medica& ميديكا بلونت
plantes=«plantes«&gt;&lt;/

;medica&gt
دوار  بابرة قيادة شيشاوة مزودية ، 

41888، شيشاوة املغرب
ميديكا بلونت شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1 

دوار الكواسم تسلطانت - 48888 
مراكش املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8771
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)83)أكتوبر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
(- تسلطانت) الكواسم  دوار  (1 »رقم)
»دوار) إلى) املغرب«) مراكش  (48888
(- مزودية) شيشاوة  قيادة   بابرة 

41888)شيشاوة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (21 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم)48)142.
112I

ANDERSEN CONSULTING

STRUGLASS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
STRUGLASS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي القصر 

الكبيير  ماعة العوامرة دوار 

الحساسنة اقليم العرائش - 92158 

القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7331

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STRUGLASS SARL

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الز اج.

القصر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

دوار) العوامرة  الكبيير  ماعة 

الحساسنة اقليم العرائش)-)92158 

القصر الكبير املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:)5.888.888 

درهم،)مقسم كالتالي:

 EXTRUMAROC SARL الشركة)

 188 بقيمة) حصة  (AU( :( 49.999

درهم للحصة.

 EXTRUMAROC 2 الشركة)

درهم) (188 حصة بقيمة) (SARL( :( 1

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 EXTRUMAROC SARL الشركة)

 13( رقم) قطعة  عنوانه)ا() (AU

 98888 الصناعية  زناية) منطقة 

طنجة املغرب.

 EXTRUMAROC 2 الشركة)

الكبيير) القصر  عنوانه)ا() (SARL

الحساسنة) دوار  العوامرة   ماعة 

اقليم العرائش)92158)القصر الكبير)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بايون) اوردونيز  نزاريو  السيد 

الحساسنة  ماعة) دوار  عنوانه)ا()

 92158 العرائش) اقليم  العوامرة 

القصر الكبير املغرب

ابدسالم) رمون  انخيل  السيد 

اسبانيا) سيفي  عنوانه)ا()  رسيا 

839)2)سيفي اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 االبتدائية بالعرائش بتاريخ)

2823)تحت رقم)48.

113I

FIDUNA

 ازيوض ترنس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNA

 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

 ازيوض ترنس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

سليمة زنقة 3 شارع 19 عين الشق - 

8)284 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33(887

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2822 نونرر) (29 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد ازيوض ترنس مبلغ)
رأسمالها)188.888,88)درهم وعنوان)

مقرها اإل تماعي تجزئة سليمة زنقة)

 284(8 (- الشق) عين  (19 شارع) (3

الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)قفل)

شركة.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سليمة زنقة)3)شارع)19)عين الشق)-)

8)284)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
و) ازيوض  صفاء) السيد)ة()
عنوانه)ا()تجزئة سليمة زنقة)3)شارع)
19)عين الشق)8)284)الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54554).
114I

FIDUNA

زريكا كوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUNA
 HY(MLY(ABDELLAH(RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
زريكا كوم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي ممر 

الالليقوت شق د طبق5 - 28816 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.441(45
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدودة زريكا)
 188.888,88 رأسمالها) مبلغ  كوم 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي ممر)
 28816  - طبق5  د  الالليقوت شق 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)قفل)

وتصفية.
و حدد مقر التصفية ب ممر اللة)
 28816  -  5 الشقة د طابق) ياقوت 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()محمد شوقي و عنوانه)ا()
دوار والد يحيي الدروة)26188,)برشيد)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55669).

115I

NJ BUSINESS

OTH PROJET
إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS

مكات7 مرينا مكت7 رقم 19 الطابق 

التالث شارع عبد الكريم بنجلون 

املدينة الجديدة فاس املغرب، 

38888، فاس املغرب

OTH PROJET »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 328 الحي 

الصناعي النماء بنسودة فاس - 

38888 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.363(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

زنقة) (26 نقل املقر الرئي�سي من رقم)

الحي) (328 حي السكة بنسودة الى) (3

الصناعي النماء)بنسودة فاس)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النشاط)

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم)31)5.

116I

FICASUD

PENTAGONE MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F(N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

PENTAGONE MAROC شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 155 درب 
سيدي امبارك - سيدي ميمون 

مراش - 48888 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.63991

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2822 يناير) (83 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 PENTAGONE الوحيد) الشريك 

 18.888 رأسمالها) مبلغ  (MAROC

 155 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي)
-)سيدي ميمون) درب سيدي امبارك)

املغرب) مراكش  (48888 (- مراش)
القانون) من  (37 للبند) (: ل) نتيجة 

االسا�سي للشركة..

و حدد مقر التصفية ب)155)درب)

(- ميمون) سيدي  (- امبارك) سيدي 

48888)مراكش املعرب.)

و عين:

 JEAN FRANCOIS السيد)ة()

VEILLER)و عنوانه)ا()إقامة النخالت)

محمد) شارع  (24 رقم) شقة  الثالث 

املغرب) مراكش  (48888 السادس)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)155)درب سيدي)

امبارك)-)سيدي ميمون مراكش
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونرر) (89 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم)141264.

117I

VISION AUDIT

 SOCIETE IMMOBILIERE
AMANI

إعالن متعدد القرارات

VISION AUDIT
 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE AMANI

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 46-48 
محج انوال A انوال مطول املغرب 

28182 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.185611

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))2)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:)1( رقم) قرار 
مايلي:)تفويت السيد سعد لحلو)188 
حصة ا تماعية لفائدة محمد لحلو

على) ينص  الذي  (:)2( رقم) قرار 
مايلي:)تفويت السيد سعد لحلو)188 
حصة ا تماعية لفائدة عثمان لحلو
ينص) الذي  (:)3( رقم) قرار 
نادية) السيدة  تفويت  مايلي:) على 
ا تماعية) حصة  (288 لخصا�سي)

لفائدة يونس لحلو)
على) ينص  الذي  (:)4( رقم) قرار 
مايلي:)تعيين محمد لحلو و يونس لحلو)

مسيران للشركة ملدة غير محددة)
على) ينص  الذي  (:)5( رقم) قرار 
مايلي:)تمديد غرض الشركة الى تا ر)
الصحية) واألدوات  للبالط  مستورد 
والسباكة و مقاول أعمال أو تشييد)

مختلفة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مستورد) الى  الشركة  غرض  تمديد 

للبالط واألدوات الصحية والسباكة)

و مقاول أعمال واشغال مختلفة

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

حصة) (488 لحلو) سعد  مايلي:)

 388 لحلو) محمد  (- ()48888.88(

لحلو) يونس  (- حصة)38888.88()

عثمان) (- ()28888.88( حصة) (288

لحلو)188)حصة))18888.88)

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:)تعيين محمد لحلو و يونس لحلو)

مسيران للشركة ملدة غير محددة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54919).

11(I

ILYADO CONSULTING

 STE CREVILLENT SERVICES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING

 AV IBN KHALDOUNE AV IBN

KHALDOUNE، 23040، بني مالل 

MAROC

 STE CREVILLENT SERVICES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة رقم 

82 اقامة 6 تجزئة اسماء بني مالل 

بني مالل 23888 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

135(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CREVILLENT SERVICES SARL
تأ ير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) واستيراد  التجارية  املؤسسات 

تصدير
و منعش عقارات و التجارة.

عنوان املقر اال تماعي):)شقة رقم)
بني مالل) تجزئة اسماء) (6 اقامة) (82

بني مالل)23888)بني مالل املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: الكبير) التميمي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: ا باري) عزالدين  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عزالدين ا باري عنوانه)ا()

اسبانيا)23888)بني مالل املغرب.
عنوانه)ا() الكبير  التميمي  السيد 
الفقيه بن صالح) (23888 اهل املربع)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزالدين ا باري عنوانه)ا()

اسبانيا)23888)بني مالل املغرب
عنوانه)ا() الكبير  التميمي  السيد 
الفقيه بن صالح) (23888 اهل املربع)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
16)يناير) االبتدائية ببني مالل بتاريخ)

2823)تحت رقم)1372.

119I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

SAMI DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ABENN(AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 1 ج ه1بالدور األر�سي 
شقة 3 ، 28888، الدار البيضاء 

املغرب

SAMI DEVELOPPEMENT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 57 زنقة 
أكاسياس ، املعاريف - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.297(27

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (14 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (488.888« قدره)
»1.188.888)درهم«)إلى)»1.588.888 
مقاصة) إ راء) (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
(558357- رقم) تحت  (2823 يناير)

.2634
128I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HABITAS AGAFAY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الرريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب
HABITAS AGAFAY شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق الرريد 2689 - 

48888 مراكش املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125475

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)86)يونيو)2822)تقرر إنشاء)
و) (- فرع تابع للشركة تحت التسمية)
الكائن بالعنوان كلم)23)طريق اكفاي)
دائرة اكفاي)-)48888)مراكش املغرب)
بوزاس) و املسير من طرف السيد)ة()

اريل بابلو.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)3))143.

121I

الشركة املدنية املهنية للمحاماة)»بكو�سي و حب�سي«

 ATLAS NORD

HYDROCARBURES - ANH
إعالن متعدد القرارات

الشركة املدنية املهنية للمحاماة 

»بكو�سي وحب�سي«

6 زنقة الفارابي، شارع الراشدي، 

إقامة توبقال، الطابق الثاني، 

 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6 كوتيي

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage،

28338، الدار البيضاء املغرب

 ATLAS NORD

 HYDROCARBURES - ANH

»شركة املساهمة«

وعنوان مقرها اال تماعي : 4، زنقة 

بليدة - 28258 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.412561

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))2)يونيو)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:

ما) على  ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

يلي:)تحويل الشكل القانوني للشركة)

إلى) املبسطة«) »شركة املساهمة  من)

»شركة األسهم املبسطة«

قرار رقم)2:)الذي ينص على ما يلي:)

اعتماد قانون داخلي  ديد

ما) على  ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  يلي:)

أي) درهم«) (128.888.888« قدره)

إلى) درهم«) (174.388.888« من)

(: عن طريق) درهم«) (294.388.888«

تقديم حصص نقدية أو عينية

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:

ما) على  ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
(،2822 يونيو) (2( بتاريخ) ()4 يلي:)
الرأسمال) رفع  الشركاء) قرر 
درهما،) (128.888.888 بمبلغ)
إلى) درهم  (174.388.888 من) أي 
294.388.888)درهم من خالل إنشاء)
 188 1.288.888)سهم  ديد بقيمة)
درهم للسهم الواحد،)مكتت7 و محرر)
حصص) تقديم  طريق  عن  بالكامل 
درهم) (68.888.888 بقيمة) نقدية 
 68.888.888 و) (،Holder لفائدة)

CCP(درهم لفائدة
بند رقم)7:)الذي ينص على ما يلي:)
في) محدد  للشركة  الحالي  الرأسمال 
مليون) وتسعين  وأربعة  مائتين  مبلغ 
 (294.388.888( ألف) وثالثمائة 
مقسم إلى مليوني وتسعمائة) درهم،)
 (2،943،000( ألف) وأربعين  وثالثة 
سهما بقيمة مائة))188()درهم للسهم)
و  ميعها من نفس الفئة،) الواحد،)
مكتتبة بالكامل و مقسمة بالتساوي)

بين شخصين اعتباريين.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54579).
122I

RZ CONSEIL

BOUZIANE TRANSPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

RZ CONSEIL
 RUE SOUMAYA RES (2

 SHEHRAZADE(I 3ème(ETG
 N°13 PALMIERS 82 RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE
 I 3ème(ETG(N°13 PALMIERS،
CASABLANCA ،20340 املغرب

BOUZIANE TRANSPORT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 39، شارع 

اللة الياقوت، الشقة د الطابق 
الخامس - 28188 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.217569

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2828 د نرر) (23 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 BOUZIANE الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  (TRANSPORT

مقرها) وعنوان  درهم  (18.888

شارع اللة الياقوت،) (،39 اإل تماعي)

 28188 (- الشقة د الطابق الخامس)

ازمة) (: املغرب نتيجة ل) الدارالبيضاء)

في القطاع.

(،39 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

شارع اللة الياقوت،)الشقة د الطابق)

الدارالبيضاء) (28188 (- الخامس)

املغرب.)

و عين:

و) الزروقي  بوزيان  السيد)ة()

النواصر) عزوز  اوالد  عنوانه)ا()

املغرب) الدارالبيصاء) (28188

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

(،39 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

شارع اللة الياقوت،)الشقة د الطابق)

الخامس

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فرراير)2821)تحت رقم)765688.

123I

LEADER FIN

FADISO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 

E« الطابق الثاني املكت7 12 الدار 

بيضاء، 28588، الدار بيضاء املغرب

FADISO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )18 شارع 
رحال بن أحمد الطابق األول شقة 
45 بيلفيدير - 8888 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567675
بمقت�سى عقد حر مؤرخ في 83 يناير 
2823 تم إعداد القانون األسا�سي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FADISO
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو:
(، والتجاري) العقاري  التطوير  (-
اقتناء)أرض البناء)،)البناء)على أرض)
أو) السكني  لالستخدام   ماعية 
األشكال) لجميع  الترويج  (، التجاري)
بشكل عام)،)تحقيق  ميع العمليات)
املتعلقة بنشاط شركات املقاوالت أو)
املطورين العقاريين)،)أعمال متنوعة)

أو إنشاءات
حيازة  ميع األرا�سي الحضرية) (-
األرا�سي) عن  والتنقي7  والريفية 

الحضرية وتقسيمها بغرض بيعها
لألعمال) العام  املقاول  (-
في مجال) أنواعها  والخدمات بجميع 
عن) نيابة  املدنية  والهندسة  البناء)

القطاع العام أو الخاص
الصحي) الصرف  أعمال  -) ميع 

والطرق
املنتجات) واستيراد  تصدير  (-

واملواد من أي نوع
أي) في  وسيلة  بأي  املشاركة  (-
شركات تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها)
والتي قد تكون مرتبطة بهدف الشركة)
،)وال سيما عن طريق إنشاء)حصص)

 ديدة من اشتراكات املساهمة.
من) عمليات  أي  (، عامة) وبصفة 
تتعلق بشكل مباشر أو غير) أي نوع 
مباشر بالهدف الرئي�سي والتي يمكن)

أن تسهل االمتداد والتطوير..



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2360

 18( (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شارع رحال بن أحمد الطابق األول)

الدار) (8888 (- بيلفيدير) (45 شقة)

البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحسن عيان):)588)حصة)

بقيمة)1.888)درهم للحصة.

السيد عزيز الرحاوي):)588)حصة)

بقيمة)1.888)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الرحاوي  عزيز  السيد 

إسبانيا)8888)إسبانيا إسبانيا.

عنوانه)ا() عيان  الحسن  السيد 

إسبانيا)8888)إسبانيا إسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الرحاوي  عزيز  السيد 

إسبانيا)8888)إسبانيا إسبانيا

عنوانه)ا() عيان  الحسن  السيد 

إسبانيا)8888)إسبانيا إسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 89 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53178)88.

124I

MA GLOBAL CONSULTING

CLAES MEDICAL SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

MA GLOBAL CONSULTING

18 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 

ابن عرطة ، 28888، الدار البيضاء 

املغرب

CLAES MEDICAL SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2، 

زاوية أكاسياس و شارع يعقوب 

املنصور - 28888 الدارالبيضاء 

املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.498(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2822 نونرر) (2( املؤرخ في)

للشركة) الحالي  اال تماعي  املقر 
أكاسياس) زاوية  (،2 »رقم)  من)

 28888 (- املنصور) يعقوب  شارع  و 

»تجزئة) إلى) املغرب«) الدارالبيضاء)
(- بوسكورة) (79 رقم) مجمع  زاينة 

28888)الدارالبيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

 28)يناير)2823)تحت رقم)54976).

125I

MA GLOBAL CONSULTING

JADIS & MAINTENANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING

18 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 

ابن عرطة ، 28888، الدار البيضاء 

املغرب

JADIS & MAINTENANT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 18, زاوية 

شارع لندن و زنقة نيوبور - 28128 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.296487

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2822 د نرر) (38 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي) درهم«) (4.888.888,88«

إلى) درهم«) (6.688.888,88« من)

عن طريق) درهم«) (18.688.888,88«

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إ راء) (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55823).

126I

MA GLOBAL CONSULTING

MAGC LEGAL
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

18 زاوية شارع لندن و زنقة حجاج 

ابن عرطة ، 28888، الدار البيضاء 

املغرب

MAGC LEGAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: زاوية 

شارع لندن و زنقة نيوبور )حجاج 

ابن أرطع( رقم 5، إقامة مريمة  

 الطابق الرابع - 28128 

الدار البيضاء املغرب

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.465921

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اململوكة) الوحيدة  الحصة  تفويت 

من طرف السيدة منار فدريق لفائدة)

السيد مهدي العطار القاطن بشارع)

طريق أزمور،)إقامة وفا باي،)فيال رقم)

و الحامل لبطاقة) الدارالبيضاء) (،14

.BE727544(التعريف الوطنية رقم

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

ذات) لشركة  الشركة  تحويل  مايلي:)

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) فدريق  منار  السيدة  استقالة 

مهامها كمسير وحيد للشركة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

مسير) العطار  مهدي  السيد  تعيين 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحديد صالحيات التوقيعات البنكية)

و اإل تماعية)

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص على مايلي:) بند رقم.:)

التأسي�سي) القانون  صياغة  إعادة 

حس7 شكلها القانوني الجديد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54975).

127I

BELCOMPTA

ART FES IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BELCOMPTA
رقم 4 الطابق االول عمارة E تجزئة 

باب السالم 3 زاغة ، 38888، فاس 

املغرب

ART FES IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 

3 قطعة رقم 193 تجزئة هبة طريق 

مكناس - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

73463

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 يونيو) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ART (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FES IMMO

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قطع) وتطوير  لإلنشاءات  العقاري 

األرا�سي واملباني

أعمال مختلفة.

عنوان املقر اال تماعي):)محل رقم)

193)تجزئة هبة طريق) 3)قطعة رقم)

مكناس)-)38888)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 348 (: السيد الجياللي معطالوي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
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 338 (: معطالوي) عادل  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد عبد الحق معطالوي):)338 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

معطالوي) الجياللي  السيد 
تجزئة) ك4) بلوك  (383 عنوانه)ا()
فاس) (38888 فاس) واد  الحديقة 

املغرب.
السيد عادل معطالوي عنوانه)ا()
تجزئة الحديقة واد) بلوك ك4) (383

فاس)38888)فاس املغرب.
معطالوي) الحق  عبد  السيد 
عشر) الحادي  الفوج  عنوانه)ا()
طنجة) السريع  للتدخل  الطفيف 

38888)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عادل معطالوي عنوانه)ا()
تجزئة الحديقة واد) بلوك ك4) (383

فاس)38888)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (8( بتاريخ) بفاس  التجارية 

2822)تحت رقم)4208/2022.

12(I

MGT CONSULTING

HAS WOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
HAS WOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 54 تجزئة 
العيون 1 الدروة - 26282 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WOOD

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخش7

النجارة.

عنوان املقر اال تماعي):)54)تجزئة)

برشيد) (26282 (- الدروة) (1 العيون)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (588 (: السيدة أمال رمان)

بقيمة)188)درهم للحصة.

حصة) (588 (: السيد رشيد عاللي)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 41 السيدة أمال رمان عنوانه)ا()
زنقة داكس إقامة الزبير ابن العوام)

البيضاء) (28288  18 شقة) (4 طابق)

املغرب.

 41 السيد رشيد عاللي عنوانه)ا()
زنقة داكس إقامة الزبير ابن العوام)

البيضاء) (28288  18 شقة) (4 طابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 41 السيدة أمال رمان عنوانه)ا()
زنقة داكس إقامة الزبير ابن العوام)

البيضاء) (28288  18 شقة) (4 طابق)

املغرب

 41 السيد رشيد عاللي عنوانه)ا()
زنقة داكس إقامة الزبير ابن العوام)

البيضاء) (28288  18 شقة) (4 طابق)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (13 بتاريخ) بررشيد  االبتدائية 

2823)تحت رقم)-.
129I

INOX IMPORT

INOX IMPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INOX IMPORT
4 إقامة أسوان A زنقة مليلية 

الطابق 3 رقم 34 - طنجة ، 98888، 
طنجة املغرب

INOX IMPORT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 4 إقامة 

أسوان A زنقة مليلية الطابق 3 رقم 
34 - طنجة - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
133549

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 INOX (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMPORT
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(، من الشركة في املغرب وفي الخارج)
باألصالة عن نفسها أو نيابة عن الغير)

،)هو ممارسة بشكل رئي�سي:
األنشطة التالية:

استيراد وتسويق وتوزيع  ميع) (-
أنواع أدوات املطبخ.

-)استيراد وتصدير  ميع البضائع)
واأل هزة) واملعدات  الخام  واملواد 

واللوازم وقطع الغيار بأي شكل كان.

وبيع) وشراء) وتصدير  استيراد   -
وتوزيع  ميع املنتجات أو األ هزة أو)
املستلزمات أو املواد الغذائية من أي)

نوع.
-)نقل بري للبضائع.

-)نقل موظفي الشركة.
-)وكيل نقل.

-)تأ ير مركبات.
-)الرسائل والتسوق السريع.

واستيراد) داخليا  التجارة  (-
وتصدير  ميع املواد الغذائية واملواد)
واملنتجات واملعدات واألثاث واآلالت)
واألدوات والتعبئة واملواد ذات الصلة)
بأحد) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
قد) التي  أو  أعاله  املذكورة  األشياء)

تعزز تنمية املجتمع.
-)املشاركة بأي وسيلة وبأي شكل)
من األشكال)،)في أي عمل أو شركة لها)

غرض مماثل أو ذي صلة.
املعامالت) عام:) ميع  بشكل 
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
بشكل) تتعلق  العقارية  أو  املنقولة 
األشياء) بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 
املذكورة أعاله أو التي قد تعزز تطوير)

الشركة..
إقامة) (4 (: عنوان املقر اال تماعي)
3)رقم) A)زنقة مليلية الطابق) أسوان)

34)-)طنجة)-)98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 58 (: الشنتوف) الخليل  السيد 

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.
 58 (: السيد عبد العالي الشنتوف)

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الشنتوف) الخليل  السيد 
حومة الجديان  ماعة و) عنوانه)ا()
 92888 العرائش) (– الساحل) قيادة 

العرائش املغرب.
الشنتوف) العالي  عبد  السيد 
مجمع) املجاهدين  عنوانه)ا()
رقم) (1 الطابق) كوماريسبا عمارة ج2)

157)طنجة)98888)طنجة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الشنتوف) الخليل  السيد 
حومة الجديان  ماعة و) عنوانه)ا()
 92888 العرائش) (– الساحل) قيادة 

العرائش املغرب
الشنتوف) العالي  عبد  السيد 
مجمع) املجاهدين  عنوانه)ا()
رقم) (1 الطابق) كوماريسبا عمارة ج2)

157)طنجة)98888)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم)15739.
138I

cherkaouaudit

LA VIRGULE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cherkaouaudit

 bd moulay youssef résidence

 yassine 2 1er(etage ، 90010،

tanger maroc

LA VIRGULE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

باريس زنقة سجتير الطابق األر�سي 
رقم 31 - 98888 طنجة اململكة 

املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47879
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2823 يناير) (83 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
LA VIRGULE)مبلغ) الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)
زنقة) باريس  مقرها اإل تماعي شارع 
 -  31 رقم) األر�سي  الطابق  سجتير 
98888)طنجة اململكة املغربية نتيجة)

ل):)صعوبات مالية.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
األر�سي) الطابق  زنقة سجتير  باريس 
اململكة) طنجة  (98888  -  31 رقم)

املغربية.)

و عين:

أحمد عبو و عنوانه)ا() السيد)ة()

طنجة)98888)طنجة اململكة املغربية)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261595.

131I

WAY CONSEIL

ATLANTIC MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ATLANTIC MEDICAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 

29) املسيرة A - 40160 2 مراكش 

املغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.14(83

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

وتبعا) (2822 د نرر) (22 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  لتعيين مسير)ين() دد 

املمثل)ين()القانوني)ين(:)

-)الحسناوي مصطفى

شركة) (ATLANTIC MEDICAL  -

الكائن) املحدودة  املسؤولية  ذات 

مقرها اإل تماعي ب:)رقم)29))املسيرة)

A 48168 2)مراكش املغرب

عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)83)14

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)19)143.

132I

WAY CONSEIL

ESPACE BEN ALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ESPACE BEN ALI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

411 املسيرة A - 40160 2 مراكش 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.588(3
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»388.888)درهم«)أي من)»288.888 
عن) درهم«) (588.888« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)73)143.
133I

FIDUBAC SARL

AMAHIOU IMEX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162 مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
الشقة رقم 11 الناضور ، 62888، 

الناضور املغرب
AMAHIOU IMEX شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار تيزي 
بني شيكر الناظور - 62888 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

15(41

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2816 د نرر) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMAHIOU IMEX
غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير.
عنوان املقر اال تماعي):)دوار تيزي)
62888)الناظور) بني شيكر الناظور)-)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)98.888,88 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الحكيم امحيو):)988 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
امحيو) الحكيم  عبد  السيد 
شيكر) بني  تيزي  دوار  عنوانه)ا()

62888)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
امحيو) الحكيم  عبد  السيد 
شيكر) بني  تيزي  دوار  عنوانه)ا()

62888)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (89 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2817)تحت رقم)41.

134I

COFANAD SARL

صوطنور ش م م
إعالن متعدد القرارات

COFANAD SARL
 AV(IBN(SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
صوطنور ش م م »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقرها اال تماعي: شاع 

يوسف ابن تاشفين رقم 122 
الناظور الناظور 62888 الناظور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.27(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)أكتوبر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تقسيم  ديد لرأسمال الشركة نظرا)

لوفاة املرحومة بويغرومني مريم)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

قرار استمرار نشاط الشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات):)تقدر مساهمات الشركاء)
العمراوي) كاالتي:) الشركة  هده  في 
6888)درهم,)املهدي نورالدين) رابحة)

5688)درهم),)املهدي عزالدين)88)1 

درهم,) (1(88 محمد) ,املهدي  درهم)

املهدي) درهم,) (9288 بشرى) املهدي 

كريمة) املهدي  1188درهم,) نعيمة)

الشفيق) عبد  املهدي  1188درهم,)

 1888 عمر) ,املهدي  درهم) (1988

 288 درهم,)صبور اسماعيل عرفات)
188)درهم,)صبور) درهم,)صبور ملياء)

أم) عادلة  ,صبور  درهم) (188 مريم)

 38888 املجموع) درهم,) (188 العز)

درهم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

ألف) بثالثين  الشركة  رأسمال  حدد 

ثالث) على  مقسم  درهم  (38888

درهم) (188 بمائة) حصة  (388 مائة)

الحصص) هده  و  الواحدة  للحصة 

 68 العمراوي رابحة) (: موزعة كاالتي)

56)حصة,) املهدي نورالدين) (, حصة)

,املهدي) حصة) (1( عزالدين) املهدي 

 92 ,املهدي بشرى) حصة) (1( محمد)

حصة,) (11 نعيمة) املهدي  حصة,)

املهدي كريمة)11)حصة),املهدي عبد)

 18 ,املهدي عمر) حصة) (19 الشفيق)

 2 ,صبور اسماعيل عرفات) حصص)

حصص),صبور ملياء)1)حصة),صبور)

مريم)1)حصة),صبور عادلة أم العز)1 

حصة),)املجموع)388)حصة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونرر) (29 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2822)تحت رقم)93)4.

135I

COMICONE

BATIMRIZAQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

COMICONE

رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا ، 

58888، مكناس املغرب

BATIMRIZAQ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 141، 

النعيم )، سيدي بابا - 58848 

مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.484(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2822 أكتوبر) (31 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (BATIMRIZAQ حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

(،( النعيم) (،141 رقم) اإل تماعي 

58848)مكناس املغرب) (- سيدي بابا)

 31 في) نتيجة للحل املسبق للشركة 

تشغيلها) عدم  وكدا  (،2822 غشت)

مند تأسيسها سنة)2816..

و عين:

و) مطانض  ر اء) السيد)ة()

ديور  داد،) (،(74 رقم) عنوانه)ا()

املغرب) مكناس  (58848 بابا) سيدي 

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

رقم) وفي  (2822 أكتوبر) (31 بتاريخ)

141،)النعيم))،)سيدي بابا)-)58848 

مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)1517.

136I

YOUNESS BENMOUSSA

STE D.L TRAV
إعالن متعدد القرارات

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2 رقم 72 تيفلت، 

Tiflet(Maroc ،15488
STE D.L TRAV »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: فدان بئر 
دكالة والد سعد الحجامة تيفلت - 

15488 تيفلت املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1177

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)27)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حصة ا تماعية من) (588 تفويت) (•
السيد) لفائدة  ادريس  لحمر  السيد 

بنعالل خليد.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) (: تغيير شكل القانوني للشركة) (•
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (:
ذات) شركة  (: إلى) وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة
على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
مايلي:)•)إضافة نشاط تجاري):)•)نقل)

البضائع للحساب الخاص
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
تعيين مسؤول لنشاط نقل) (• مايلي:)
تعيين سيد بنعالل خليد) (: البضائع)
البضائع) نقل  نشاط  على  مسؤوال 

لحساب الخاص.
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
لحمد) السيد  استقالة  (• مايلي:)
ادريس و تعيين السيد بنعالل خليد)
مع  ميع) للشركة  الجديد  املسير 

الصالحيات)

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
•)تعديل النظام األسا�سي ومالئمته

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الشكل القانوني للشركة:)شركة ذات)

مسؤولية محدودة)
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
نقل البضائع) (: نشاط تجاري) مايلي:)

للحساب الخاص و حفر األبار)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
السيد ادريس لحمر) حصة الشركاء)
حصة) (588 الشركة:) مال  رأس  من 
خليد) السيد  حصة  و  ا تماعية 
 588 بنعالل من رأس مال الشركة:)

حصة ا تماعية)
بند رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
املال) راس  من  الشركاء) مساهمة 
السيد) من  درهم  (58888: الشركة)
من) درهم  (58888 و) لحمر  ادريس 

السيد بنعالل خليد)
على) ينص  الذي  (:21 رقم) بند 
املسير) خليد  بنعالل  السيد  مايلي:)

لشركة مع  ميع الصالحيات)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

2823)تحت رقم)577.
137I

ائتمانية الفضيلة

 UNIVERS PIECES, FROID ET
GAZ

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية الفضيلة
رقم 529 شقة رقم 4 الطابق 

2 الوحدة 5 شارع عالل الفا�سي 
مراكش ، 48878، مراكش املغرب
 UNIVERS(PIECES, FROID(ET

GAZ شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل د 
اقامة سناء شارع األمير موالي عبد 
هللا طريق آسفي - 46888 مراكش 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 UNIVERS PIECES, FROID ET

.GAZ

املتجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في اآلالت املنزلية لوازم الترريد الغاز)

واملكييفات

املتجر في اإلستيراد والتصدير.

د) محل  (: املقر اال تماعي) عنوان 

شارع األمير موالي عبد) اقامة سناء)

مراكش) (46888 (- آسفي) هللا طريق 

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: توفيق) مغوار  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() توفيق  مغوار  السيد 
 46888  68 رقم) النخيل  رياض 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() توفيق  مغوار  السيد 
 46888  68 رقم) النخيل  رياض 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143666.

13(I

CABINET FICOR

SAIF ENERGY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 28288، الدار البيضاء 
املغرب

SAIF ENERGY شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 147 شارع 
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني 
رقم 22 - 28288 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566169
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (25
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAIF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENERGY
انشاء) (* (: بإيجاز) غرض الشركة 

واستغالل محطات الوقود
البضائع) انواع  نقل  ميع  (*
خاصة منها املواد البترولة ومشتقاتها

*)اإلستيراد والتصدير)
األخرى) األنشطة  إلى  ان7  (*
بشكل) الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غير مباشر،.
عنوان املقر اال تماعي):)147)شارع)
املقاومة اقامة آفة الطابق التاني رقم)

22 - 28288)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد يفتح هللا الهراس)
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يفتح هللا الهراس عنوانه)ا()
الدار) (28288 38)زنقة الصاون بولو)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يفتح هللا الهراس عنوانه)ا()
الدار) (28288 38)زنقة الصاون بولو)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)51183).
139I

CONSTRUCTION ELECTRIQUE SIMPLEX

كونسطركسيون إليلكتريك 
سمبلكس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 CONSTRUCTION ELECTRIQUE
SIMPLEX

 632BD EL FIDA KISSARIAT
 AL(AMAL(N25 ، 20554،

CASABLANCA MAROC
كونسطركسيون إليلكتريك 

سمبلكس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 632 
شارع الفدا كيسرية األمل رقم 25 - 

28554 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.185895

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (81 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
إليلكتريك) كونسطركسيون 
 188.888 رأسمالها) مبلغ  سمبلكس 
 632 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي)
 -  25 شارع الفدا كيسرية األمل رقم)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (28554

ل):)صعوبات املقاولة و
بتراض بين الشركاء.

و حدد مقر التصفية ب)632)شارع)

الفدا كيسرية األمل رقم)25 - 28554 

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) القطي7  حميد  السيد)ة()

الحزام) شارع  الفرح  حي  عنوانه)ا()

الكبير رقم)281 28538)الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5373).

148I

M.A.I GROUPE SERVICE

ARMIRIA TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC

ARMIRIA TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 زنقة 

شارع  ميل صدقي الزهاوي و مبارك 

الدكالي مكت7 رقم ) - 14888 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

65481

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 ماي) (1(

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARMIRIA TRANS
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل االشخاص لحساب الغير.
زنقة) (26 (: عنوان املقر اال تماعي)
شارع  ميل صدقي الزهاوي و مبارك)
 14888  -  ( رقم) مكت7  الدكالي 

القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: ازطيط  مال) السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ازطيط  مال  السيد 
 3 رقم) (145 زنقة) (2 حي بني ورياغل)

98188)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ازطيط  مال  السيد 
 3 رقم) (145 زنقة) (2 حي بني ورياغل)

98188)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (25 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)

2822)تحت رقم)2187.

141I

M.A.I GROUPE SERVICE

HLIG BUSINESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
HLIG BUSINESS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 زنقة 

شارع  ميل صدقي الزهاوي و مبارك 
الدكالي مكت7 رقم ) - 14888 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

66565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 شتنرر) (87

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HLIG (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BUSINESS

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة

االستيراد و التصدير

التجارة بصفة موسعة.
زنقة) (26 (: عنوان املقر اال تماعي)

شارع  ميل صدقي الزهاوي و مبارك)

 14888  -  ( رقم) مكت7  الدكالي 

القنيطرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: حسناء) حليك  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() السيدة حليك حسناء)
 243 رقم) (2 زنقة) (1 النهضة) حي 

14258)سيدي يحيى الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حسناء) حليك  السيد 
حي النهضة)1)زنقة)2)رقم)243 14258 

سيدي يحيى الغرب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

شتنرر)2822)تحت رقم)3561.

142I

M.A.I GROUPE SERVICE

LUXAVIS RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
LUXAVIS RENT CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ) شارع 

واد املخازن اقامة لينا مكت7 رقم 1 - 
14888 القنيطرة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.545(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2822 يونيو) (13 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

مساعدي زكريا كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 8( بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

غشت)2822)تحت رقم)9225.
143I

M.A.I GROUPE SERVICE

PHYTO NOUH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
PHYTO NOUH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 47 شارع 
عمر ابن العاص اقامة اسماعيل 
مكت7 رقم 4 - 14888 القنيطرة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.68653

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 15)غشت) املؤرخ في)
PHYTO NOUH)شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
شارع عمر ابن) (47 مقرها اإل تماعي)
العاص اقامة اسماعيل مكت7 رقم)
القنيطرة املغرب نتيجة) (14888  -  4

لعدم تحقيق االهداف)
مجال) في  شديدة  منافسة 

االشتغال.
و عين:

و) العمارتي  ابراهيم  السيد)ة()
دوار اوالد العربي مناصرة) عنوانه)ا()
كمصفي) املغرب  القنيطرة  (14888

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)29)غشت)2822)وفي)47)شارع)
اسماعيل) اقامة  العاص  ابن  عمر 
القنيطرة) (14888  -  4 رقم) مكت7 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 87 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

شتنرر)2822)تحت رقم)92581.
144I

BELYO CONSULTING GROUPE

 HIGH QUALITÉ INFO
SERVICES ET NÉGOCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BELYO CONSULTING GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI(MARRAKECH ، 40160،

Marrakech املغرب
 HIGH QUALITÉ INFO SERVICES
ET NÉGOCE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 52 

شارع موالي رشيد شقة ب 3  ليز - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132493

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HIGH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)
 QUALITÉ INFO SERVICES ET

.NÉGOCE
غرض الشركة بإيجاز):)-)بيع أثاث)

املكات7 بالجملة
-)تا ر أ هزة الكمبيوتر

املكتبية) واملعدات  اآلالت  بيع  (-
األخرى بالجملة

األخرى) واملعدات  اآلالت  بيع  (-
بالجملة

-)تجارة.
-)استيراد أداء)التا ر)-)تصدير.

-)أعمال بناء)وإنهاء)متنوعة
الحدائق) وإنشاء) صيانة  (-

واملساحات الخضراء
-)أنشطة املنظمات السياسية
-)أنشطة املنظمات التعاونية.

 52 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
3) ليز)-) شارع موالي رشيد شقة ب)

48888)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ابراهيم بن عد و):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عد و) بن  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا()دوار تكمي الجديد ترميكت)
اهل ورزازات)45886)ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عد و) بن  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا()دوار تكمي الجديد ترميكت)
اهل ورزازات)45886)ورزازات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)37)143.
145I

CABINET BENISSA

VIP EL HABTI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BENISSA

 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar

 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15

 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc

VIP EL HABTI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 127 شارع 

حافظ ابن عبد البار اقامة االندلس 

الظابق الثالث رقم 15 - 98888 

طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(9(85

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2823 يناير) (28 املؤرخ في)

 VIP شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 188.888 مبلغ رأسمالها) (EL HABTI

 127 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي)

اقامة) البار  عبد  ابن  حافظ  شارع 

 -  15 رقم) الثالث  الظابق  االندلس 

(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (98888

توقف نشاط الشركة.

 127 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

اقامة) البار  عبد  ابن  حافظ  شارع 

 15 رقم) الثالث  الظابق  االندلس 

املغرب)98888)طنجة املغرب.)

و عين:

و) الهبطي  هللا  عبد  السيد)ة()

ابن) حافظ  شارع  (127 عنوانه)ا()

الظابق) االندلس  اقامة  البار  عبد 

الثالث رقم)15 98888)طنجة املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)712.

146I

SMARTFAB

SMARTFAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMARTFAB
زنقة عالل الفا�سي حي املقاومة رقم 
41 الطابق الثالث و دة ، 68888، 

oujda maroc
SMARTFAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة عالل 
الفا�سي حي املقاومة رقم 41 الطابق 
الثالث و دة - 68888 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48435

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMARTFAB
الصناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

التحويلية؛
)استيراد وتصدير..

عنوان املقر اال تماعي):)زنقة عالل)
الطابق) (41 الفا�سي حي املقاومة رقم)
الثالث و دة)-)68888)و دة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 34 (: أمين) محمد  راقن  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
حصة) (33 (: فوزي) راقن  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد معروف املهدي):)33)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد راقن محمد أمين عنوانه)ا()
 92 رقم) (3 زنقة) ابن خلدون  تجزئة 

و دة)68888)و دة املغرب.
عنوانه)ا() فوزي  راقن  السيد 
 92 رقم) (3 زنقة) ابن خلدون  تجزئة 

و دة)68888)و دة املغرب.
السيد معروف املهدي عنوانه)ا()
 35 س) رقم  النسر  زنقة  اكدال  حي 

و دة)68888)و دة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد معروف املهدي عنوانه)ا()
 35 س) رقم  النسر  زنقة  اكدال  حي 

و دة)68888)و دة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)38)2.
147I

INFOPLUME

BOIS FERDI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 98888، طنجة 
املغرب

BOIS FERDI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 135 شارع 
موالي علي الشريف الطابق 2 رقم 

3 - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134871
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (87
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BOIS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FERDI
نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخش7 و األملنيوم.
 135 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 2 شارع موالي علي الشريف الطابق)

رقم)3 - 98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: محمد) الفردي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  الفردي  السيد 
طنجة البالية زنقة)8))رقم)3 98888 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() محمد  الفردي  السيد 
طنجة البالية زنقة)8))رقم)3 98888 

طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)8))-83)261.

14(I

INFOPLUME

 ATLASIUM SERVICES
AFRIQUA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 98888، طنجة 
املغرب

 ATLASIUM SERVICES AFRIQUA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 135 شارع 
موالي علي الشريف الطابق 2 رقم 

3 - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134869
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.ATLASIUM SERVICES AFRIQUA

غرض الشركة بإيجاز):)األستشارة)
األعمال) و  (، األعمال) دراسات  و 

املختلفة.
 135 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 2 شارع موالي علي الشريف الطابق)

رقم)3 - 98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد البغاري موحسين):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
موحسين) البغاري  السيد 
السادس) محمد  شارع  عنوانه)ا()
رقم) (2 اقامة التوليي7 بلوك س ط)

79 98888)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
موحسين) البغاري  السيد 
السادس) محمد  شارع  عنوانه)ا()
رقم) (2 اقامة التوليي7 بلوك س ط)

79 98888)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)77)-81)261.
149I

INFOPLUME

AMBITIOUS NEGOCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 98888، طنجة 
املغرب

AMBITIOUS NEGOCE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 149 شارع 
محمد الخامس اقامة ميموزا 1 رقم 

17 - 98888 طنجة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.751(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2823 يناير) (17 املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()عسو)

باسو كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)63)-7)2617.
158I

INFOPLUME

CIMAFIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

INFOPLUME
149 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17 ، 98888، طنجة 
املغرب

CIMAFIC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موالي اسماعيل اقامة أسامة س - 

98888 طنجة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28943

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) 22)د نرر) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 
ابصيلة محجوبة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261734-777.
151I

zf

ZF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zf
5 زنقة درعة إقامة فاطمة الزهراء 

شقة رقم 5 اكدال الرباط،.، 
RABAT MAROC

ZF شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 5 زن قة 

درعة إقامة فاطمة الزهراء شقة رقم 
5 اكدال الرباط. . الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

165471
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.ZF(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ميع انواع الرخام و حجارة الزينة
إستراد و تصدير الرخام.

5)زن قة) (: عنوان املقر اال تماعي)
درعة إقامة فاطمة الزهراء)شقة رقم)

5)اكدال الرباط.).)الرباط املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
58)حصة) (: السيدة  هان فضال)

بقيمة)188)درهم للحصة.
السيدة يوسف زنوحي):)58)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زنوحي  يوسف  السيد 
(. حي سيدي عبد هللا العيايدة سال)

سال املغرب.
عنوانه)ا() فضال  السيدة  هان 
شارع مدغشقر عمارة األحباس درج)
الرباط) الجامع  ديور  (12 شقة) ج 

8888)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() زنوحي  يوسف  السيد 
(. حي سيدي عبد هللا العيايدة سال)

سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132318.
152I

FUTURECO BIOSCIENCE SARL AU

FUTURECO BIOSCIENCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FUTURECO BIOSCIENCE SARL
AU

38، شارع محمد التازي الطابق 
األول، مرشان ، 98838، طنجة 

املغرب
FUTURECO BIOSCIENCE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 38، شارع 

محمد التازي الطابق األول رقم 3 
مرشان - 98838 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.76565
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2822 نونرر) (18 املؤرخ في)
شركة) (FUTURECO BIOSCIENCE
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 188.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
(،38 درهم وعنوان مقرها اإل تماعي)
األول) الطابق  التازي  محمد  شارع 
طنجة) (98838 (- مرشان) (3 رقم)

املغرب نتيجة لخسارة ووقف مزاولة)
النشاط.

و عين:
 Rafael Juncosa السيد)ة()
 Av. del عنوانه)ا() و  (Granados
 Cadi, 19-23, Olerdalo 8(799
)ة() كمصفي) (Barcelone Espagne

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
(،38 وفي) (2822 د نرر) (16 بتاريخ)
شارع محمد التازي الطابق األول رقم)

3)مرشان)-)98838)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)4)2617.
153I

FLASH ECONOMIE

عقد تسيير حر ملحل تجاري

عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

)بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)12 
يناير2823 

التهاني) حياة  السيدة  أعطت  (
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

 JF31377
التجاري) بالسجل  املسجلة 

486648
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء

حق التسيير الحر لألصل التجاري)
الكائن ب)34)زنقة الرروج درب لوبيال)
و املعد لتجارة بيع النظارات للسيدة)
خديجة االدري�سي اليحياوي الحاملة)

 BW15279(للبطاقة الوطنية رقم
 2388,88 شهري) مبلغ  مقابل 
 12 سنوات تبتدئ من) (3 درهم ملدة)

يناير)2823 
154I

WAY CONSEIL

ATLANTIC MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

WAY CONSEIL

 N( 823( MASSIRA( 1( -A( ،
40000،(MARRAKECH(MAROC

شركة) (ATLANTIC MEDICAL
ذات املسؤولية املحدودة

رقم) اال تماعي  مقرها  وعنوان 
مراكش) (A - 48168  2 املسيرة) ((29

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.14(83

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (24 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
•)صيانة األ هزة الطبية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)19)143.
155I

FLASH ECONOMIE

 INSTITUT MAROCAIN DES
 SCIENCES ET CARRIERES

 DE SANTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 INSTITUT MAROCAIN DES
 SCIENCES ET CARRIERES

DE SANTE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم -289 
)28 طابق 4 اقامة واد الجنة شارع 
محمد الخامس - 5888) تزنيت 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.52(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (27 في) املؤرخ 
 INSTITUT MAROCAIN حل)
 DES SCIENCES ET CARRIERES

مسؤلية) ذات  شركة  (DE SANTE
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
 28(  289- رقم) اإل تماعي  مقرها 
طابق)4)اقامة واد الجنة شارع محمد)
املغرب) تزنيت  ((5888 (- الخامس)
نتيجة لعدم و ود اي نشاط تجاري.

و عين:
السيد)ة()محمد الركو و عنوانه)ا()
حي أدرار دار السعادة عمارة)11)شقة)
املغرب) تزنيت  ((5888 تيكوين) (32

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)27)د نرر)2822)وفي رقم)289 
)28-)طابق)4)اقامة واد الجنة شارع)
تزنيت) ((5888 (- الخامس) محمد 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بتيزنيت  االبتدائية 

2823)تحت رقم)22/2023.
156I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

 INTEGRATED BUSINESS
SOLUTIONS

إعالن متعدد القرارات

ABENN(AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 1 ج ه1بالدور األر�سي 
شقة 3 ، 28888، الدار البيضاء 

املغرب
 INTEGRATED BUSINESS
SOLUTIONS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 5 شارع 

 اليليان شقة 33 حي املستشفيات 
- 28888 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.287973
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)د نرر)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)رفع رأس املال عن طريق دمج)
من حسابات االئتمان الجارية)  زء)
مشاركتهم) مع  يتناس7  بما  للشركاء)

الحالية



2369 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
خفض رأس املال الستيعاب الخسائر)

السابقة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

رفع رأس املال
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

انخفاض رأس املال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
2596- رقم) تحت  (2823 يناير) (28

.(54993

157I

إئتمانية برامي

TISSU RHAMNA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية برامي
شارع محمد الخامس عمارة 

بنشليخة شقة رقم ٢ ، 43158، ابن 
 رير املغرب

TISSU RHAMNA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الخامس عمارة معطى هللا 
رقم 1 - 43158 ابن  رير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2527
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2828 نونرر) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TISSU (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.RHAMNA

ورش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخياطة.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

محمد الخامس عمارة معطى هللا رقم)

1 - 43158)ابن  رير املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة الشمامي فاطمة الزهراء)

درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الشمامي فاطمة الزهراء)

عنوانه)ا()حي الفرح رقم)))1 43158 

ابن  رير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الشمامي فاطمة الزهراء)

عنوانه)ا()حي الفرح رقم)))1 43158 

ابن  رير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

21)يناير) االبتدائية بابن  رير بتاريخ)

2821)تحت رقم)-.

15(I

RSM MOROCCO

IMACH RN إيماك آر إن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RSM MOROCCO

56 شارع الكورنيش اقامة 

اليشت الدارالبيضاء ، 28188، 

الدارالبيضاء املغرب

IMACH RN إيماك آر إن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 54، زاوية 

شارع عمرو بن ناصر وشارع  اف - 

28188 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5675(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 فرراير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

IMACH RN)إيماك آر إن.
تحويل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
ذات) شركة  إلى  املدني  املجتمع 
اسم) تغيير  (- محدودة؛) مسؤولية 
 SOCIETE CIVILE« من) الشركة 
إلى) (»IMMOBILIERE CHAMI
توزيع) (- »IMACH RN« SARL؛)
وإبراء) املدير  والية  انتهاء) (- األسهم؛)
تعيين السيد محسن شامي) (- ذمته؛)
اعتماد) (- للشركة؛) وحيدا  مديرا 
شكل) في  للشركة  األسا�سي  النظام 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

واملوافقة عليه.
عنوان املقر اال تماعي):)54،)زاوية)
(- شارع عمرو بن ناصر وشارع  اف)

28188)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 998 (: الشامي) محسن  السيد 
حصة بقيمة)99.888)درهم للحصة.

حصة) (1 (: شامي) لوافي  السيد 
بقيمة)1.888)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محسن الشامي عنوانه)ا()
مبنى داليا)-)شارع  ابر بن حيان)-)رقم)

18 38888)فاس املغرب.
السيد لوافي شامي عنوانه)ا()مبنى)
داليا)-)شارع  ابر بن حيان)-)رقم)18 

38888)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن الشامي عنوانه)ا()
مبنى داليا)-)شارع  ابر بن حيان)-)رقم)

18 38888)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 89 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)935.
159I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE JAWHARAT AYOUN
OUM RABIAA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

.1913 
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):
املصطفى) )ة() السيد) تفويت 
حصة ا تماعية من) (392 امسيوي)
)ة() حصة لفائدة السيد) (392 أصل)
د نرر) (2( بتاريخ) امسيوي  رابحة 

.2822
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (17 بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)7.
168I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE 2M2N SARL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 83 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54888، 
خنيفرة املغرب

STE 2M2N(SARL شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 87 
رقم 76 حي اساكا خنيفرة - 54888 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4697
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.2M2N SARL
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة والتشاور.
 87 زنقة) (: عنوان املقر اال تماعي)
 54888 (- 76)حي اساكا خنيفرة) رقم)

خنيفرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد نور الدين أبخار)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نور الدين أبخار عنوانه)ا()
حي اساكا خنيفرة) (76 رقم) (87 زنقة)

54888)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدين أبخار عنوانه)ا()
حي اساكا خنيفرة) (76 رقم) (87 زنقة)

54888)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
17)د نرر) االبتدائية بخنيفرة بتاريخ)

2822)تحت رقم)9.

161I

LE COIN PHOTO

لو كوان فوطو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE COIN PHOTO
 LOT EL ANSARI ET MAG 138

 DAR BOUAZZA CASABLANCA
، 20000، casablanca(maroc

لو كوان فوطو شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 138 اقامة 
االنصاري املستودع دار بوعزة الدار - 

27223 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(251
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)لو كوان)

فوطو.
استوديو) (: غرض الشركة بإيجاز)

تصوير.
 138 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
اقامة االنصاري املستودع دار بوعزة)
الدار)-)27223)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيدة ايمان لكطاطي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة ايمان لكطاطي عنوانه)ا()
حي االنارة زنقة)9)رقم)66)طابق)2)عين)
الشق البيضاء)28888)الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ايمان لكطاطي عنوانه)ا()
حي االنارة زنقة)9)رقم)66)طابق)2)عين)
الشق البيضاء)28888)الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)58)1.

162I

ميد اوديت

BOSTON ATLAS PARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ميد اوديت

رقم 481 تجزئة الصنوبر ، 53188، 

ازرو املغرب

BOSTON ATLAS PARK شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي امللك 

املسمى عبد هللا الجماعة القروية 

بن الصميم - 53188 ازرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

1989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOSTON ATLAS PARK

محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمة مع ملحقاتها.

امللك) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

املسمى عبد هللا الجماعة القروية بن)

الصميم)-)53188)ازرو املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 788 (: السيد اسليمان حمداوي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 388 (: حمداوي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حمداوي) اسليمان  السيد 

 2 ميشلفن) (288 رقم) عنوانه)ا()

احداف)53188)ازرو املغرب.

السيد احمد حمداوي عنوانه)ا()
رقم)288)ميشلفن)2)احداف)53188 

ازرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حمداوي) اسليمان  السيد 
 2 ميشلفن) (288 رقم) عنوانه)ا()

احداف)53188)ازرو املغرب
السيد احمد حمداوي عنوانه)ا()
رقم)288)ميشلفن)2)احداف)53188 

ازرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

2823)تحت رقم)23.
163I

CABINET BAHMAD

SEMVI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب
SEMVI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 رقم 
2 في اليمين، شقة رقم 6، زاوية زنقة 
طارق ابن زياد و ابن عائشة، إقامة 
اكسال سيور، عمارة )1، - 48888 

مراكش املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.125(39

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2822 نونرر) (87 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
في اليمين،)شقة رقم) (2 »مكت7 رقم)
زاوية زنقة طارق ابن زياد و ابن) (،6
إقامة اكسال سيور،)عمارة) عائشة،)
إلى) املغرب«) مراكش  (48888 (- (،1(
املكان) السالم«) »دار  املسمى) »امللك 
(- الويدان) فيردي  ماعة  املسمى 

48888)مراكش املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)51)143.

164I

audilex accounting

 W.Y.N CONSULTING &
SECURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
 W.Y.N(CONSULTING & SECURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

ياسمينة 1 شارع ) شارع 46 عين 
الشق - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.255(17

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 أبريل) (81 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 W.Y.N(CONSULTING(&(SECURE
مبلغ رأسمالها)18.888)درهم وعنوان)
مقرها اإل تماعي حي ياسمينة)1)شارع)
))شارع)46)عين الشق)-)28888)الدار)
البيضاء)املغرب نتيجة ل):)حل مبكر)

في أعقاب األزمة الدولية..
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عين) (46 شارع) (( شارع) (1 ياسمينة)
الشق)-)28888)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
السيد)ة()احمد املؤدن و عنوانه)ا()
حي ياسمينة)1)شارع)))شارع)46)عين)
املغرب) الدار البيضاء) (28888 الشق)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)6)545).
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CABINET BENISSA

BATIMENT 2023
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BENISSA
 Avenue(Hafid(Ibn(Abdelbar
 Résidence Al Andalouses

 Anzarane 3ème(étage(N° 15
 N° 127 Tanger، 90000، Tanger

Maroc
BATIMENT 2023 شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 

البالية زنقة شط ازال قطعة 53 رقم 
14 الطابق األول رقم 1 - 98888 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97225

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 أكتوبر) (24 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 BATIMENT الوحيد) الشريك  ذات 
2823)مبلغ رأسمالها)188.888)درهم)
طنجة) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
53)رقم) البالية زنقة شط ازال قطعة)
 98888  -  1 رقم) األول  الطابق  (14
توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  طنجة 

نشاط الشركة.
طنجة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
53)رقم) البالية زنقة شط ازال قطعة)
 98888  -  1 رقم) األول  الطابق  (14

طنجة املغرب.)
و عين:

و) البقالي  محمد  السيد)ة()
شط) زنقة  البالية  طنجة  عنوانه)ا()
الطابق األول) (14 رقم) (53 ازال قطعة)
رقم)1 98888)طنجة املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)714.

166I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

IMPODEB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شارع الجيش امللكي اقامة ايمان 
الطابق 5 رقم 9 تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب
IMPODEB شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

غورغيز درب رقم 81 إقامة األهرام 
رقم 4 - 93888 تطوان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.22149
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2822 نونرر) (11 املؤرخ في)
مسؤلية) ذات  شركة  (IMPODEB
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي شارع غورغيز درب)
رقم)81)إقامة األهرام رقم)4 - 93888 
عدم إبرام) تطوان املغرب نتيجة ل-)

صفقات.
و عين:

السيد)ة()محمد الدبدي الصغير و)
عنوانه)ا()حي راس لوطا شارع محمد)
الفنيدق) (93182 167 السادس رقم)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2822 د نرر) (38 بتاريخ)
إقامة األهرام) (81 غورغيز درب رقم)

رقم)4 - 93888)تطوان املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2654.
167I

CONSEILS EVERNAGE

FMB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

FMB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 124 درب 
 ديد باب دكالة - 48888 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.93675

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2823 يناير) (83 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.568.888«
 1.668.888« إلى) درهم«) (188.888«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143942.
16(I

ACS CONSEILS

AFRA AUTO PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACS CONSEILS
اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26188، برشيد املغرب
AFRA AUTO PARTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 64 شارع 
عبد هللا املديوني الطابق االول شقة 

2 - 26888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

561839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) (2822 شتنرر) (8(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AFRA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AUTO PARTS

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

قطع الغيار.

64)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

عبد هللا املديوني الطابق االول شقة)

2 - 26888)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

588)حصة) (: السيد كتون احمد)

بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد كتون ابراهيم):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كتون احمد عنوانه)ا()حي)

فرح زنقة)62)رقم)129 26888)الدار)

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() ابراهيم  كتون  السيد 

 26888  129 رقم) (62 حي فرح زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كتون احمد عنوانه)ا()حي)

فرح زنقة)62)رقم)129 26888)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 83 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم)44727).

169I

إئتمانية)BKM)لإلرشادات

 STE TAFNA LOCATIONCAR
LUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 18 تجزئة املركز ورزازات ، 

45888، ورزازات املغرب
 STE TAFNA LOCATIONCAR

LUX شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي قسارية 
تيفليت رقم 181 تيفليت 91 - 

45888 ورزازات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(71

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بوني) محمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.888
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888
هشام كوناط بتاريخ)12)يناير)2823.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (19 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2823)تحت رقم)24.

178I

CABINET SALAH AISSE

CALPACK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
CALPACK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 6،زنقة 
ضاية عوا الطابق الرابع رقم 16 
اكدال - 8)188 الرباط املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1538(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)87)د نرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»6،زنقة ضاية عوا الطابق الرابع رقم)
الرباط املغرب«) (188(8 (- 16)اكدال)
إلى)»املجمع الصناعي ايكو بارك تجزئة)

47)و)53 - 26188)برشيد املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132392.
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NOTAIRE

RGLIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
NOTAIRE

 N° 37, AVENUE(DU 02 MARS,
 RESIDENCE(SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
RGLIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 332، 
شارع ابراهيم الروداني، الطابق 
5، شقة 21، اقامة ريحان، حي 

املعاريف - 28338 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(739

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.RGLIN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
غرض الشركة بإيجاز):)عقارات او)
عمليات عقارية اخرى))إ راء)عملية)

شراء)و البيع(.
(،332 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(،5 الطابق) الروداني،) ابراهيم  شارع 
شقة)21،)اقامة ريحان،)حي املعاريف)

- 28338)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (45 (: ميكو) ر�سى  السيد 
بقيمة)188)درهم للحصة.

حصة) (5 (: ميكو) ليليا  السيدة 
بقيمة)188)درهم للحصة.

حصة) (5 (: ميكو) اناس  السيدة 
بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد نيل ميكو):)5)حصة بقيمة)
188)درهم للحصة.

حصة) (48 (: السيدة غيثة املريني)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ميكو  ر�سى  السيد 
شارع) رومانو،) بوينتو  تجزئة  (،2
 28228 انفا) بوطال7،) عبدالهادي 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() ميكو  ليليا  السيدة 
شارع) رومانو،) بوينتو  تجزئة  (،2
 28228 انفا) بوطال7،) عبدالهادي 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() ميكو  اناس  السيدة 
شارع) رومانو،) بوينتو  تجزئة  (،2
 28228 انفا) بوطال7،) عبدالهادي 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() ميكو  نيل  السيد 
شارع) رومانو،) بوينتو  تجزئة  (،2
 28228 انفا) بوطال7،) عبدالهادي 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() املريني  غيثة  السيدة 
شارع) رومانو،) بوينتو  تجزئة  (،2
 28228 انفا) بوطال7،) عبدالهادي 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ميكو  ر�سى  السيد 
شارع) رومانو،) بوينتو  تجزئة  (،2
 28228 انفا) بوطال7،) عبدالهادي 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54914).
172I
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FIDUPLUS

 ZOHRA ARTICLES

DROGUERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUPLUS

355 شارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم 112 ، 28158، 

الدارالبيضاء املغرب

 ZOHRA ARTICLES DROGUERIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي ليساسفة 
رياض صوفيا غروب 3 رقم 163 

املغرب 24814 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3872(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2822 شتنرر) (22 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 ZOHRA الوحيد) الشريك  ذات 

مبلغ) (ARTICLES DROGUERIE
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

رياض) ليساسفة  اإل تماعي  مقرها 
املغرب) (163 رقم) (3 غروب) صوفيا 

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (24814

لألرباح) الشركة  تحقيق  عدم  (: ل)

املسطرة لها.

و حدد مقر التصفية ب ليساسفة)
 -  163 رقم) (3 رياض صوفيا غروب)

28232)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

عبد الرحيم مبتسم و) السيد)ة()

شارع) (2(1 الدارالبيضاء) عنوانه)ا()

إميل زوال الشقة رقم)4 28388)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2822)تحت رقم)43255).

173I

BELGA CONSULTING

MED MAR CORTEN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING

 IMM 65 RUE(LONDRES(APT

 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc

MED MAR CORTEN شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

الرراهمة عامر الجنوبية - 11888 

سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

37327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MED (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MAR CORTEN

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)،)التجصيص)،)أعمال الحفر)؛)

ملختلف) املدنية  الهندسة  أعمال 

(، والدراسات) (، والطالء) التخطيط 

وتحقيق الهياكل املعدنية)،)وصناعة)

الغاليات العامة واألنابي7)؛)

استيراد وتصدير؛

و ميع) املتنوعة  البناء) أعمال 

املهن)؛

التطوير العقاري;
وتقسيم) بناء) وإعادة  وهدم  بناء)

 ميع األرا�سي)؛
التجديد وتشييد املباني)،

شراء)وبيع ومعامالت العقارات.
دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 11888 (- الجنوبية) عامر  الرراهمة 

سال املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: صوير) حميد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حميد صوير عنوانه)ا()دوار)
11888)سال) الرراهمة عامر الجنوبية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد صوير عنوانه)ا()دوار)
11888)سال) الرراهمة عامر الجنوبية)

سال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48363.
174I

FIDUPLUS

ABSOLUTLINK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUPLUS
355 شارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم 112 ، 28158، 
الدارالبيضاء املغرب

ABSOLUTLINK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 42 شارع 

عبد املومن الطابق 2 الشقة رقم 13 
- 28348 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4584(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 31)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  (ABSOLUTLINK

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

املومن) عبد  شارع  (42 اإل تماعي)

 28348  -  13 الشقة رقم) (2 الطابق)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق الشركة لألرباح املسطرة لها.

و حدد مقر التصفية ب)42)شارع)

عبد املومن الطابق)2)الشقة رقم)13 

- 28348)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة()نادية حيمر و عنوانه)ا()
زنقة أحمد الشر�سي إقامة فاتن) (33

الطابق)7)الشقة)32)بورغون)28848 

)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2822)تحت رقم))4389).

175I

الفا�سي حسناء

SALSA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الفا�سي حسناء

27 زنقة انفا الحسيمة ، 32888، 

الحسيمة املغرب

SALSA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 

شارع مبارك البكاي و زنقة الجزائر - 

32888 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39(7
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في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.SALSA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)مطعم

أنواع) و  ميع  الحفالت  تنظيم 

املناسبات)()الندوات.....)

ممون الحفالت.

زاوية) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

شارع مبارك البكاي و زنقة الجزائر)-)

32888)الحسيمة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة املدي�سي يسمينة):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

يسمينة) املدي�سي  السيدة 

عنوانه)ا()زنقة افني رقم)))حي سيدي)

عابد)32888)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

يسمينة) املدي�سي  السيدة 

عنوانه)ا()زنقة افني رقم)))حي سيدي)

عابد)32888)الحسيمة املغرب

عزالدين) الهداوي  السيد 

 32888 اتروكوت) زنقة  عنوانه)ا()

الحسيمة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)28)يناير)

2823)تحت رقم)-.

176I

GHIZLANE DOUBLANE

ARC WORKS
إعالن متعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 24888، الجديدة املغرب

ARC WORKS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 17 زنقة 
أبو عباس  راوي رقم 5 حي املحطة 

- - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.423135

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت  ميع أسهم الشركة لفائدة)

السيد كمال لكميري
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بنزكري) عائشة  السيدة  اسقالة 
مسير) لكميري  كمال  السيد  وتعيين 

وحيد للشركة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

مايلي:)تحديد مالك االسهم الجديد
على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 
لكميري) كمال  السيد  تعيين  مايلي:)

مسير وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)5)542).

177I

COMPTAMAR EXPERTISE

ADDALYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
ADDALYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة ك 2 

الطابق األول شارع الحسن الثاني - 

8888) أكادير املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.165515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2822 ماي) (16 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

شارع) األول  الطابق  (2 ك) »عمارة 

أكادير) ((8888 (- الثاني) الحسن 

»شارع أثينا محج رياض) إلى) املغرب«)

و) (P5/01 مكت7) (5 الطابق) سانتر 

P5/02)حي الرياض)-)18888)الرباط)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)5)1323.

17(I

BUREAU ESSOUFYANI

SLOW GLACE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

SLOW GLACE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 164 شارع 

عقبة ابن نافع املنطقة الصناعية - 

78888 املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44371

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SLOW(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GLACE
إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبيع وتوزيع الثلج الصناعي)-)معالجة)
 ميع أنواع األسماك وتعليبها)-)تجميد)
وتسويقها) األسماك  أنواع   ميع 
والفواكه) املنتو ات  (- وتصديرها)
البحرية)-)التصدير واإلستيراد)-) ميع)
أنواع النقل الوطني والدولي للبضائع)

للحساب الخاص ولحساب الغير,.
عنوان املقر اال تماعي):)164)شارع)
(- عقبة ابن نافع املنطقة الصناعية)

78888)املر�سى العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: ميارة) فضيلي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد فضيلي ميارة عنوانه)ا()حي)
السعادة زنقة فاس الرقم)87 78888 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ميارة  فضيلي  السيد 
 78888 87 حي السعادة فاس الرقم)

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)23)3.
179I

 centre de developpment profesionnel des

competences

ALQIMA SAHARA SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences
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 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
 ALQIMA SAHARA SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عمر 
املختار حي القدس رقم 129 شقة 
رقم 84 العيون العيون 78888 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44379
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALQIMA SAHARA SARL AU
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجارة) (/ التجارية.)  ميع األنشطة 
في املالبس واألحذية واالكسسوارات)
التقليدية) التجميل  ومستحضرات 
اإللكترونية) التجارة  (/ والحديثة.)
منتجات) توريد  ميع  (، التوزيع) (/
التجارة العامة.)/)تجارة الجملة تجارة)
املواد) غلبة  مع  والجملة  التجزئة 
مفوضية التجارة داخل) (/ الغذائية.)
(/ والتصدير.) واالستيراد  املجتمع 
شركات البيع بالتجزئة غير الغذائية.)
أنواع) وتوريد  ميع  وبيع  شراء) (/
كافة) وتصدير  استيراد  (/ املنتجات.)

املنتجات.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 129 رقم) القدس  حي  املختار  عمر 
شقة رقم)84)العيون العيون)78888 

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 188 (: الراجي) املباركية  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة املباركية الراجي عنوانه)ا()
حي) صبيو  شركة  طليحة  ام  زنقة 
العيون) (78888 العيون) (81 الوحدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة املباركية الراجي عنوانه)ا()
حي) صبيو  شركة  طليحة  ام  زنقة 
العيون) (78888 العيون) (81 الوحدة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)31)3.

1(8I

THE FINANCE CONSULTING

دا فاينونص كونسيلتين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

THE FINANCE CONSULTING

 ARREDA CASABLANCA

 ARREDA(CASABLANCA،

33000، CASABLANCA(MAROC

دا فاينونص كونسيلتين شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي نورماندي 

151 شارع أسامة بنو زايد ، الطابق 

الثاني ، اليسار ج املعاريف الدار 

البيضاء 28188 الدار البيضاء 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

464859

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2828 يونيو) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
دا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فاينونص كونسيلتين.
غرض الشركة بإيجاز):)ستشارات)
استشارات) (، لألعمال) قانونية 
استشارات) (، لألعمال) محاسبية 
ضريبية لألعمال)،)دراسة مشروع أو)
خطة عمل)،)استشارات استراتيجية)
األعمال)،)استشارات نظام معلومات)
مشورة في  ميع الحاالت) (، األعمال)
األخرى التي لها عالقة مباشرة أو غير)
مباشرة مع العناصر املذكورة أعاله...)

إلخ.
عنوان املقر اال تماعي):)نورماندي)
الطابق) (، 151)شارع أسامة بنو زايد)
الدار) املعاريف  ج  اليسار  (، الثاني)
البيضاء) الدار  (28188 البيضاء)

اململكة املغربية.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 5.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 58 (: الحرشاوي) الصغير  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الحرشاوي) الصغير  السيد 
عنوانه)ا()عملية الرضا م س)١)عمارة)
 28188 األلفة البيضاء) (٩ الشقة) (٤

الدار البيضاء)اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحرشاوي) الصغير  السيد 
عنوانه)ا()عملية الرضا م س)١)عمارة)
 28188 األلفة البيضاء) (٩ الشقة) (٤

الدار البيضاء)اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 82 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2828)تحت رقم)871)73.
1(1I

EVEIL CONSEIL

BV LAB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVEIL CONSEIL
 LOT(ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI
 ، 20250، CASABLANCA

MAROC
BV LAB شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 
28858 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54(5(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 يونيو) (81
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BV (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAB
برمجة) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

الحاسوب)؛
تكنولو يا) استشارات  (•

املعلومات؛
تكنولو يا) مرافق  إدارة  (•

املعلومات.
املعلومات) تكنولو يا  أنشطة  (•

األخرى.
46)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
الزرقطوني الطابق)2)رقم)6 - 28858 

الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.888 (: السيد قر�سي اسماعيل)
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد قر�سي اسماعيل عنوانه)ا()
بلوك)35)الرقم)37)الررنو�سي)28688 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قر�سي اسماعيل عنوانه)ا()
بلوك)35)الرقم)37)الررنو�سي)28688 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 81 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2822)تحت رقم))4)29).
1(2I

FB2H CONSEILS

OZA FISH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

OZA FISH SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 E41 وعنوان مقرها اإل تماعي
امتداد الحي الصناعي - 45888 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12235
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OZA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FISH SARL
تا ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أو  افة) مملحة  أو  طاز ة  أسماك 
متبلة أو مدخنة)،)إلخ.)بنصف الجملة)

؛)تا ر أسماك بالجملة؛)تا ر أسماك)
بالتقسيط..

 E41 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 45888 (- الصناعي) الحي  امتداد 

ورزازات املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرزاق زغبوش):)588 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: زغبوش) عثمان  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
زغبوش) الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا()رقم)78)حي املسيرة)45888 

ورزازات املغرب.
السيد عثمان زغبوش عنوانه)ا()
ورزازات) (45888 حي املسيرة) (78 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان زغبوش عنوانه)ا()
ورزازات) (45888 حي املسيرة) (78 رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2823)تحت رقم)25.
1(3I

عزيز انفوح

STE SALMITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

عزيز انفوح
59 زنقة الزرقطوني ارفود، 52288، 

ارفود املغرب
STE SALMITRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة 

الداخلة حي الجديد - 52288 ارفود 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.9149

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE SALMITRA حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (1.888.888
اإل تماعي زنقة الداخلة حي الجديد)
- 52288)ارفود املغرب نتيجة لشركة)

بدون اشغال.
و عين:

و) السالمي  مصطفى  السيد)ة()
ارفود) (52288 حي الجديد) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) وفي  (2822 د نرر) (26 بتاريخ)
ارفود) (52288 (- الداخلة حي الجديد)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)16)يناير)

2823)تحت رقم)23.
1(4I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 STE DET ديت كون�سي
CONSEIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE(ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc
 STE DET CONSEIL ديت كون�سي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : ايت 

حمدون قلعة مكونة - 88)45 تنغير 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.211
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 38)د نرر) املؤرخ في)
 STE DET CONSEIL كون�سي) ديت 
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

قلعة) حمدون  ايت  اإل تماعي 
تنغير املغرب نتيجة) (45(88 (- مكونة)

الملنافسة.
و عين:

و) ابراهيم  مال  السيد)ة()
ايت حمودن قلعة أمكونة) عنوانه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب  تنغير  (45(88

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
ايت) وفي  (2822 د نرر) (38 بتاريخ)
88)45)تنغير) (- حمدون قلعة مكونة)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

2823)تحت رقم))1.
1(5I

FIGENOUV

 ENTREPRISE KASR AL
BINAYAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 58858، مكناس املغرب
 ENTREPRISE KASR AL BINAYAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 58 زنقة 5 
ديور  عفر العراقي تواركة - 58878 

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29545

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (22 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 ENTREPRISE KASR AL BINAYAT
مبلغ رأسمالها)18.888)درهم وعنوان)
ديور) (5 زنقة) (58 اإل تماعي) مقرها 
 58878 (- تواركة) العراقي   عفر 
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مكناس 

تحقيق االهداف املسطرة لشركة.
و حدد مقر التصفية ب)58)زنقة)5 
 58878 (- ديور  عفر العراقي تواركة)

مكناس املغرب.)
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و عين:
السيد)ة()امبارك اسماعيلي علوي)
ياسين) تجزئة  ((7 رقم) عنوانه)ا() و 

)ة() 58858)مكناس املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)58)زنقة)

 58878 5)ديور  عفر العراقي تواركة)

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (28 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2822)تحت رقم)1332.

1(6I

ائتمانية مومن

 Société ANIMATION
EDUCATIVE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية مومن

تجزئة الوحدة شارع محمد الخامس 
رقم 163 مكرر بوعرفة، 61288، 

بوعرفة املغرب

 Société ANIMATION

EDUCATIVE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

النهضة رقم 49 - 61182 بني تجيت 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1133

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (28

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ANIMATION EDUCATIVE
منظم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عروض ومهر انات فنية..
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بني تجيت) (61182 -  49 النهضة رقم)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: عزوزو) هشام  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عزوزو  هشام  السيد 
قصر ازار)61182)بني تد يت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عزوزو  هشام  السيد 
قصر ازار)61182)بني تد يت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بفجيج  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2023/06.
1(7I

fidmbk

FATI.JAD CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

fidmbk
مشرع بلقصيري ، 16158، مشرع 

بلقصيري املغرب
FATI.JAD CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الدهس عمارة املعطاوي بلقصيري 
مشرع بلقصيري 16158 مشرع 

بلقصيري املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.531

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2823 يناير) (84 املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()مونية)

ازبيط و أميمة الزروالي كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

19)يناير)2823)تحت رقم)38.
1((I

محمد علي سمير

 SUN BRIGHT CENTER«
PRIVE *S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

محمد علي سمير
بلوك باء الغربية رقم )2 حي 

الصهريج ح ي م ، 18128، الرباط 
املغرب

 SUN BRIGHT CENTER PRIVE«
S.A.R.L* شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 9 

بلوك أ السوق القديم، تقاطع زنقة 
سيناء وزنقة موالي اسماعيل - 

25888 خريبكة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6495

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 38)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SUN BRIGHT CENTER PRIVE«
 188.888 رأسمالها) مبلغ  (*S.A.R.L
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم)
تقاطع) القديم،) السوق  أ  بلوك  (9
وزنقة موالي اسماعيل) زنقة سيناء)
(: 25888)خريبكة املغرب نتيجة ل)  -
عدم و ود نشاط تجاري مما ترت7)

عنه صعوبات في االستمرار.
 9 رقم) التصفية ب  مقر  و حدد 
تقاطع زنقة) بلوك أ السوق القديم،)
(- اسماعيل) موالي  وزنقة  سيناء)

25888)خريبكة املغرب.)
و عين:

و) لودي  محسين  السيد)ة()
 25 املستقبل  ه) قامة  عنوانه)ا()
سيدي معروف) (14 رقم) (212 عمارة)
البيضاء) الدار  (28528 البيضاء) (-

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)بمقت�سى)

مسجل) ءاستثنائي  محضر  مع)

(،30/12/2220 (: بتاريخ) بخريبكة 

على الحل املبكر) تم ا تفاق الشركاء)

د نرر) (38 من) ءابتداء) للشركة)

السيد) وتصفيتها وديا.وكلفت  (2822

إقامة) (: ب) الساكن  لودي  محسين 
املستقبل  ه)25)عمارة)212)رقم)14 

ومنحته) البيضاء) (- معروف) سيدي 

سلطات كاملة من ا ل)ءاتمام  ميع)

اإل راءات القانونية.

مقر التصفية هو املقر اال تماعي)

يج7) العنوان  هذا  وفي  للشركة 

والوثائق) املراسالت  تتم  ميع  أن 

الخاصة بالتصفية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  قد 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) بخريبكة بتاريخ)19/01/2023)

عدد)27

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

2823)تحت رقم)27.

1(9I

RAISON CONSEIL

SUPERIOR ZELLIJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG(APPT 5 FES،

30000، FES(MAROC

SUPERIOR ZELLIJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 

محل،قطعة رقم 177 تجزئة حي 
الزهور2،طريق عين الشقف فاس. - 

38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

75139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUPERIOR ZELLIJ

صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الزليج بدون محرك)الزليج التقليدي(

في) السلع،مقاول  للعديد من  مصدر 

وبصفة) البناء) أو  املختلفة  األشغال 

(، التجارية) العمليات  عامة  ميع 

الصناعية)،)املالية)،)العقارية و الغير)

العقارية املرتبطة بالهدف املشار إليه)

أعاله..

(: اال تماعي) املقر  عنوان 

حي) تجزئة  (177 رقم) محل،قطعة 
الزهور2،طريق عين الشقف فاس.)-)

38888)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

518)حصة) (: السيد فرحي فيصل)

بقيمة)188)درهم للحصة.

498)حصة) (: السيدة معاني نزهة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فيصل  فرحي  السيد 
عين) طريق  (1 أنس) حي  (3/42 رقم)

السمن.)38888)فاس املغرب.
السيدة معاني نزهة عنوانه)ا()رقم)

3/42)حي أنس)1)طريق عين السمن.)

38888)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() فيصل  فرحي  السيد 
عين) طريق  (1 أنس) حي  (3/42 رقم)

السمن.)38888)فاس املغرب

السيد فرحي ميلود عنوانه)ا()رقم)
52)د تجزئة حي الزهور)2)طريق عين)

الشقف)38888)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم)17)5.
198I

ACDEN

كراكوم
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،
20380، CASABLANCA(MAROC

كراكوم شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
الفتح 217، براهيم الروداني، 

الطابق 1 رقم ،3 - 28338 الدار 
البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.511(53
العام) الجمع  بمقت�سى 
د نرر) (16 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2822
درهم«) (19.992.888« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (4.88(.888« من) أي 
(: طريق) عن  درهم«) (24.888.888«
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)1)543).
191I

AURORA INC

ALSABWA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ALSABWA
11)حي بوخالف)1)الطابق)8)شقة)
»مغرب) املراسلة) بمكت7  طنجـة  ج 
تنسيق«)21)شارع الـمتنبـي،)98828،)

طنجة الـمغرب

شركة ذات مسؤلية) (ALSABWA

محدودة ذات الشريك الوحيد

 11 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 

 QUARTIER BOUKHALF 1 TR

 ETAGE 8 APPT. G TANGER -

.98848 TANGER MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)

.(9291

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

رفع) تم  (2822 نونرر) (14 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»48.888 

إلى) درهم«) (18.888« أي من) درهم«)

تقديم) (: عن طريق) درهم«) (58.888«

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (15 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم)268662.

192I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

MIJULINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS

SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 

حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

 ليز، 48868، مراكش املغرب

MIJULINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 55 محمد 

الخامس عمارة  كار رقم 33  ليز - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIJULINE

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

منزل فندقي.

عنوان املقر اال تماعي):)55)محمد)

(- 33) ليز) الخامس عمارة  كار رقم)

48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 Aurore Véronique السيدة)

حصة) (Christiane( TERREUX( :( 50

بقيمة)188)درهم للحصة.

 Jean(Michel(LABAT(:(50(السيد

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 Jean Michel LABAT السيد)

 Impasse Boiterie  158 عنوانه)ا()

 Vieille 48218 Labouheyre

.France

 Aurore Véronique السيدة)

عنوانه)ا() (Christiane TERREUX

 Impasse Boiterie Vieille  158

.48218 Labouheyre France

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 Aurore Véronique السيدة)

عنوانه)ا() (Christiane TERREUX

 Impasse Boiterie Vieille  158

48218 Labouheyre France

 Jean Michel LABAT السيد)

 Impasse Boiterie  158 عنوانه)ا()

 Vieille 48218 Labouheyre

France

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم))14362.

193I
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LE LEGALISTE

GLASS PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LE LEGALISTE

زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 

بوعبيد املكت7 رقم 9 الوازيس ، 

28248، الدار البيضاء املغرب

GLASS PRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : )3 تجزئة 

الخير الدور االر�سى سيدى معروف - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.322963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2821)تقرر حل) 89)د نرر) املؤرخ في)

GLASS PRO)شركة ذات املسؤولية)

 258.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

 3( اإل تماعي) درهم وعنوان مقرها 

سيدى) االر�سى  الدور  الخير  تجزئة 

البيضاء) الدار  (28888 (- معروف)

املغرب نتيجة لقلة فرص البيع.

و عين:

و) لحسن  ايت  حميد  السيد)ة()

 7( عمارة) نادية  اقامة  عنوانه)ا()

األلفة) الوئام  (86 شقة) (3 الطابق)

املغرب) البيضاء) الدار  (28888

كمصفي))ة()للشركة.

و) شكري  هللا  عبد  السيد)ة()

شارع زكزل حي سالم) (84 عنوانه)ا()

املغرب) البيضاء) الدار  (28888

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)89)د نرر)2821)وفي))3)تجزئة)

الخير الدور االر�سى سيدى معروف)-)

28888)الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54917).

194I

LE LEGALISTE

GLOBAL DREAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE LEGALISTE
زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 
بوعبيد املكت7 رقم 9 الوازيس ، 
28248، الدار البيضاء املغرب

GLOBAL DREAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق األول شقة 
3 - 28888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56((21
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL DREAM
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
استيراد والتصدير.

تجارة..
26)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
مرس السلطان الطابق األول شقة)3 

- 28888)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: اخوا�سي) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: الطلباني) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املهدي اخوا�سي عنوانه)ا()
االلفة) ج  مج  (99 رقم) (177 زنقة)

28888)الدار البيضاء)املغرب.

السيد ابراهيم الطلباني عنوانه)ا()

شارع واد سبو رقم)415)مجموعة ف)

االلفة)28888)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي اخوا�سي عنوانه)ا()
االلفة) ج  مج  (99 رقم) (177 زنقة)

28888)الدار البيضاء)املغرب

السيد ابراهيم الطلباني عنوانه)ا()

شارع واد سبو رقم)415)مجموعة ف)

الدار) البيضاء) الدار  (28888 االلفة)

البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5495).

195I

EG CONSULTING

LA CENTRALE IT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

EG CONSULTING

265 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

92 ، 28858، الدار البيضاء املغرب

LA CENTRALE IT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي سلوان 

51 الطابق 4 رقم 24 االلفة الحي 

الحسني - 28228 الدار البيضاء 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.315831

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)81)نونرر)2822)تقرر إنشاء)

 LA فرع تابع للشركة تحت التسمية)

بالعنوان) الكائن  و  (CENTRALE IT

إشراق) عمارة  (2 الطابق) (15 مكت7)

السعودية) العربية  اململكة  شارع 

طنجة املغرب و) (98828 (- (- ورود) (-

الحلو) السيد)ة() طرف  من  املسير 

صباح.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)8)549).
196I

ste al moustakbal conseil

 STE MENNOU
INVESTISSEMENT SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

 STE MENNOU
 INVESTISSEMENT SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 32 
زنقة )28 عين قادوس حي املصلى 

فاس - 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74921
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MENNOU INVESTISSEMENT

.SARL AU
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال متنوعة أو أعمال إنشائية.
 32 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
املصلى) حي  قادوس  عين  (28( زنقة)

فاس)-)38888)فاس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:
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1.888)حصة) (: السيد حمزة منو)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() منو  حمزة  السيد 
ناونات) القرية  الطي7  بن  أوالد  حي 

34888)تاونات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() منو  حمزة  السيد 
ناونات) القرية  الطي7  بن  أوالد  حي 

34888)تاونات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (19 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2822)تحت رقم)5336.

197I

CABINET RAMI EXPERTISE

BTR MGSCOMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal
 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

BTR MGSCOMPANY شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 16 
الطابق االول زنقة الوردة حي بئر 
انزران - 33258 ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2389
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BTR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MGSCOMPANY
تا ر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
معدات أو لوحات للطاقة الشمسية)

أو طاقة الرياح
-)مقاول التركيبات الكهربائية.

 16 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
بئر) حي  الوردة  زنقة  االول  الطابق 

انزران)-)33258)ميسور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: بوطاهر) الحميد  عبد  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بوطاهر) الحميد  عبد  السيد 
حي) الوردة  زنقة  (16 رقم) عنوانه)ا()
ميسور) (33258 ميسور) انزران  بئر 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بوطاهر) الحميد  عبد  السيد 
حي) الوردة  زنقة  (16 رقم) عنوانه)ا()
ميسور) (33258 ميسور) انزران  بئر 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) ببوملان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)05/2023.
19(I

STE ISKAN-MESK.SARL

STE SELEVISION شركة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE SELEVISION SARL AU
 MAG(N°16 RUE(NIPAL(HAY
 AL(OUAFAE2 RTE(SEFROU ،

30000، FES(MAROC
شركة STE SELEVISION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 
التجاري رقم 16 زنقة النيبال حي 
الوفاء 2 طريق صفرو - 38888 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.579(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (24 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 STE شركة) الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها) مبلغ  (SELEVISION
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
 16 رقم) التجاري  املحل  اإل تماعي 
طريق) (2 الوفاء) حي  النيبال  زنقة 
38888)فاس املغرب نتيجة) (- صفرو)

ل):)عدم التوفيق في انجاز املشروع..
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 24 رقم) اليونان  زنقة  االسكندرية 

الزهور)2 - 38888)فاس املغرب.)
و عين:

و) امراكنة  الغني  عبد  السيد)ة()
زنقة) االسكندرية  شارع  عنوانه)ا()
 38888  2 الزهور) (24 رقم) اليونان 

فاس املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (29 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2822)تحت رقم)5547.
199I

الشركة املدنية املهنية للمحاماة)»بكو�سي و حب�سي«

FERME TARMAST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الشركة املدنية املهنية للمحاماة 
»بكو�سي وحب�سي«

6 زنقة الفارابي، شارع الراشدي، 
إقامة توبقال، الطابق الثاني، 

 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6 كوتيي
 Résidence(Toubkal, 2ème(étage،

28338، الدار البيضاء املغرب

FERME TARMAST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي فضاء باب 

آنفا، 3، زنقة باب املنصور، العمارة 

C، الطابق األول، رقم 3 - 28858 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.372.7(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2822 نونرر) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على:

 BEL  638.888 الشركة) تفويت 

أصل) من  ا تماعية  حصة  (.S.A

الشركة) لفائدة  حصة  (638.888

 POLMLEK INTERNATIONAL SP

Z.O.O.)بتاريخ)38)نونرر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)51.147).

288I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 DHARMA CONSULTING 
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
زنقة 74 رقم 12 فلوريدا العليا 

سيدي معروف ، 28198، الدار 

البيضاء املغرب

 DHARMA CONSULTING SARL 

AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 55، 

شارع الزرقطوني، الطابق 1، فضاء 

الزرقطوني - 18))2 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.421399
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 أكتوبر) (31 في) املؤرخ 
 DHARMA CONSULTING حل)
مسؤلية) ذات  شركة  (SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
شارع) (،55 رقم) اإل تماعي  مقرها 
فضاء) (،1 الطابق) الزرقطوني،)
الدار البيضاء) (2((18 (- الزرقطوني)
املغرب نتيجة لوقف نشاط الشركة.

و عين:
و) زهر  بنجلون  سمية  السيد)ة()
حي) املنارة،) زنقة  (،9 رقم) عنوانه)ا()
املغرب) البيضاء) الدار  (28218 الهنا)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)28)د نرر)2822)وفي رقم)55،)
فضاء) (،1 الطابق) شارع الزرقطوني،)
الدار البيضاء) (2((18 (- الزرقطوني)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54375).
281I

FIGENOUV

 BILAL-HIND TRAVAUX
»SOBIHITRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 58858، مكناس املغرب
 BILAL-HIND TRAVAUX
SOBIHITRA« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 11 

مر ان 4 مكناسة الزيتون - 58878 
مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31529
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 28)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 BILAL-HIND TRAVAUX
رأسمالها) مبلغ  (»SOBIHITRA
مقرها) وعنوان  درهم  (18.888
اإل تماعي رقم)11)مر ان)4)مكناسة)
املغرب) مكناس  (58878 (- الزيتون)
االهداف) تحقيق  عدم  (: ل) نتيجة 

املسطرة لشركة.
 11 و حدد مقر التصفية ب رقم)
 58878 (- 4)مكناسة الزيتون) مر ان)

مكناس املغرب.)
و عين:

و) بودواية  هللا  عبد  السيد)ة()
عنوانه)ا()19)الطابق االر�سي املصلى)
كمصفي) املغرب  مكناس  (58858  3

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 11 :)رقم) الوثائق املتعلقة بالتصفية)
 58878 الزيتون) مكناسة  (4 مر ان)

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)1455.
282I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE FORPLAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي احفيظ ميسور ، 
33258، ميسور املغرب

STE FORPLAN SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي حي القدس 

ميسور - 33258 ميسور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1989

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2823 يناير) (82 املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها) مبلغ  (FORPLAN SARL

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
(- ميسور) القدس  حي  اإل تماعي 
ل) نتيجة  املغرب  ميسور  (33258

:.و ود صعوبات في تسييرالشركة
)االخفاق في تحقيق الهدف الذي)

تأسست من أ له الشركة
.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ميسور) (33258 (- ميسور) القدس 

املغرب.)
و عين:

و) عال  بن  ايت  محمد  السيد)ة()
سيدي) حي  ملوية  زنقة  عنوانه)ا()
ميسور) (33258 ميسور) بوطي7 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
حي) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

القدس ميسور
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) ببوملان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)03/2023.
283I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE MAJASI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات 
34888 املغرب تاونات، 34888، 

تاونات املغرب
STE MAJASI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : دوار 
خاللفة تاونات املركز - 34888 

تاونات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1493

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 أكتوبر) (1( في) املؤرخ 
حل)STE MAJASI SARL)شركة ذات)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

اإل تماعي دوار خاللفة تاونات املركز)
- 34888)تاونات املغرب نتيجة الزمة)

كورونا)
عدم تحقيق اي رقم معامالت.

و عين:
و) املرزوقي  السيد)ة() واد 
تاونات) (34888 تاونات) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دوار) وفي  (2822 أكتوبر) (1( بتاريخ)
 34888 (- املركز) تاونات  خاللفة 

تاونات املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) بتاونات  االبتدائية 

2823)تحت رقم)1/2023.
284I

la sincérité(إنتمائية(

 SOCIETE SOLH DE
BATIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع محمد الخامس فاس ، 

38888، فاس املغرب
 SOCIETE SOLH DE BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 146  نان 

بوعنان سيدي بو يدة - 38888 
فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.36115

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2817)تقرر حل) 27)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE SOLH DE BATIMENT
درهم) (128.888 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي)146) نان)
 38888 (- بو يدة) سيدي  بوعنان 
:)أصبح صافي) فاس املغرب نتيجة ل)
 (1/4( ربع) من  أقل  الشركة  وضع 
بالتصفية) الشركاء) قرر  املال  رأس 

اإل مالية.
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 146 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
(- بو يدة) سيدي  بوعنان   نان 

38888)فاس املغرب.)
و عين:

و) لحمام�سي  حسن  السيد)ة()
عنوانه)ا()11)تجزئة الهاشمي الفاللي)
)ة() كمصفي) املغرب  فاس  (38888

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 146 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

 نان بوعنان سيدي بو يدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (2( بتاريخ) بفاس  التجارية 

2817)تحت رقم)2398/2017.
285I

BUCOMPTA

CLEAN CARRER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BUCOMPTA
 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE
 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
CLEAN CARRER شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
الثالث رقم 16 عمارة 68  يت 

سكن حي السالم - 8826) أكادير 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46(21
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2823 يناير) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بنحدة) احمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (588
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888
يناير) (1( بتاريخ) النميري  املصطفى 

.2823

بنحدة) احمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (588
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888
محمد النميري بتاريخ))1)يناير)2823.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (28 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128146.
286I

BUCOMPTA

CLEAN CAREER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

BUCOMPTA
 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE
 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
CLEAN CAREER شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
الثالث رقم 16 عمارة 68  يت 

سكن حي السالم - 8826) أكادير 
املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46(21
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2823 يناير) (17 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

النميري املصطفى كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128146.
287I

SAMA CALL SARL

ساما كال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAMA CALL SARL
 AVENUE MOULAY ISMAIL ,4
 RES(MOULAY(ISMAIL 3ème

 ETAGE(N° 9. ، 90000، TANGER
MAROC

ساما كال شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موالي إسماعيل 4 إقامة موالي 
إسماعيل الطابق الثالث رقم 9 
طنجة. - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134833
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ساما) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كال).
نشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز اإلتصال.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
موالي) إقامة  (4 إسماعيل) موالي 
 9 رقم) الثالث  الطابق  إسماعيل 

طنجة.)-)98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 58.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (128 (: السيدة نزهة تابت)

بقيمة)258)درهم للحصة.
السيدة ابتسام عطفي):)8))حصة)

بقيمة)258)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() تابت  نزهة  السيدة 
إقامة مفتاح الخير بلوك س) أصيلة:)
رقم)7)الطابق األر�سي)98855)أصيلة)

املغرب.
السيدة ابتسام عطفي عنوانه)ا()
 1 بيتي) شارع احصن  سال الجديدة:)
11888)سال)  .92 العمارة جي الشقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() تابت  نزهة  السيدة 
إقامة مفتاح الخير بلوك س) أصيلة:)
رقم)7)الطابق األر�سي)98855)أصيلة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)19).
28(I

فيد بيست كونسيلتين

INCUB SUD CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 81 الطابق االول ، 

78888، العيون املغرب
 INCUB SUD CONSULTING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي موالي 
رشيد الشطر الثاني رقم 113 
العيون - 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44255
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 INCUB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SUD CONSULTING
تتبع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املقاوالت.
عنوان املقر اال تماعي):)حي موالي)
رشيد الشطر الثاني رقم)113)العيون)

- 78888)العيون املغرب.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: بواه) ا  نفيسة  السيدة 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بواه  ا  نفيسة  السيدة 
طانطان) انزران  بئر  13حي  زنقة) (86

2888))طانطان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بواه  ا  نفيسة  السيدة 
طانطان) انزران  بئر  13حي  زنقة) (86

2888))طانطان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (86 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3732.

289I

THE FINANCE CONSULTING

إيكل طوبو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

THE FINANCE CONSULTING
 ARREDA CASABLANCA
 ARREDA(CASABLANCA،

33000، CASABLANCA(MAROC
إيكل طوبو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي ٧٧، شارع 
محمد سميحة الطابق ١٠ الشقة 
٥٧، الدار البيضاء. - 28188 الدار 

البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

553317
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 غشت) (81
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

إيكل) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

طوبو.

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تنسيق) (، الفنية) املساعدة  (، البناء)

مراقبة) (، البناء) مشاريع  وإدارة 

السمعي) (، التوبو) أعمال  (، املحا ر)

البصري)،)تطوير املساحات الخضراء)

واملراقبة) األمن  معدات  تركي7  (،

املواد) بيع  (، والتصدير) االستيراد  (،

وبناء) املسح  ومواد  الطبوغرافية 

التجارية) العمليات  إدارة  (، املعدات)

للخدمة) الزراعية  أو  الصناعية  أو 

املدنية أو العسكرية)،)إلخ..

عنوان املقر اال تماعي):)٧٧،)شارع)

الشقة) (١٠ الطابق) سميحة  محمد 

الدار) (28188 (- الدار البيضاء.) (،٥٧

البيضاء)اململكة املغربية.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد علي اعبد الكريم)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد علي اعبد الكريم عنوانه)ا()

 ٣ شقة) (١١ عمارة) (١ س) م  البدر 

أوالد احمد دار بوعزة النواصر الدار)

البيضاء) الدار  (28188 البيضاء)

اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد علي اعبد الكريم عنوانه)ا()

 ٣ شقة) (١١ عمارة) (١ س) م  البدر 

أوالد احمد دار بوعزة النواصر الدار)

البيضاء) الدار  (28188 البيضاء)

اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

غشت)2822)تحت رقم)35386).

218I

MCG

أ بي تي أم 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أ بي تي أم 3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة 12، شقة 
رقم 5، سين مراكش 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أ بي تي)

أم)3.
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشقق املفروشة.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شقة) (،12 العمارة) الفا�سي،) عالل 
رقم)5،)سين مراكش)48888)مراكش)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
الشركة أ بي تي):)28)حصة بقيمة)

188)درهم للحصة.
 48 (: السيد كافي برنارد  ون بول)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد كافي طوما أليكساندر):)48 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة أ بي تي عنوانه)ا()5)شارع)
فينيلون)33888)بوردو فرنسا.

بول) برنارد  ون  كافي  السيد 
 97429 تجزئة لوكاب) (16 عنوانه)ا()

بوتي إيل فرنسا.
أليكساندر) طوما  كافي  السيد 
عنوانه)ا()7)شارع دي بور)33268)ال)

تيست دو بيش فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بول) برنارد  ون  كافي  السيد 
 97429 تجزئة لوكاب) (16 عنوانه)ا()

بوتي إيل فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)94)143.

211I

afaqconseil

GOLD COIN
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري)

)األشخاص املعنويون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري
GOLD COIN

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
الكائن مقرها) (GOLD COIN لشركة)
اال تماعي ب):)زاوية زنقة بدر و شارع)
(- كليز) منارة  مراكش  املتحده  االمم 
 14 48888)مراكش مغرب املؤرخ في)

د نرر)2822)تقرر مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل) (
زاوية زنقة بدر) (: التجاري الكائن ب)
و شارع االمم املتحده مراكش منارة)
كليز)-)48888)مراكش مغرب)،)املوقع)
(: (GOLD COIN شركة) طرف  من 
و) التجاري  لألصل  مالكة  بصفتها 

شركة)JECESE)بصفتها مسيرة حرة.

212I

BACEGM

أد 2 نيت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

BACEGM
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 N°194 Azli(de(sud(Hay(Bennani
 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc
أد 2 نيت شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : ديار 
مر ان اقامة 1 طابق 5 شقة )1 
ازدهار ديار مر ان اقامة 1 طابق 
5 شقة )1 ازدهار 48888 مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.92351

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 
نيت شركة ذات مسؤلية) (2 أد) حل 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (28.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي ديار مر ان اقامة)1 
ازدهار ديار مر ان) (1( 5)شقة) طابق)
ازدهار) (1( شقة) (5 طابق) (1 اقامة)
48888)مراكش املغرب نتيجة لقرار)

الشريك الوحيد.
و عين:

و) حمادي  ايت  عماد  السيد)ة()
1)طابق) عنوانه)ا()ديار مر ان اقامة)
مراكش) (48888 ازدهار) (1( شقة) (5

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
ديار) وفي  (2822 د نرر) (26 بتاريخ)
 1( شقة) (5 طابق) (1 اقامة) مر ان 
طابق) (1 اقامة) مر ان  ديار  ازدهار 
مراكش) (48888 ازدهار) (1( شقة) (5

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فرراير) (86 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143459.

213I

FIDUCIARE ECF

ACEBio
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146
 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC
ACEBio شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 389 حي 
النسىم تجزئة النسىم - 8)282 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.544835

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2822 نونرر) (11 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 58.888« أي من) درهم«) (558.888«
عن) درهم«) (688.888« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)7)558).
214I

cabinet comptable aziz

MAGHRANE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 28458، الدارالبيضاء املغرب
 MAGHRANE TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
أطلنتيك رقم 2 إقامة ك ط 1 
شقة 39 عين السبع - 28258 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4327(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2823 يناير) (89 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
إقامة ك ط) (2 »إقامة أطلنتيك رقم)
 28258 (- السبع) عين  (39 شقة) (1
شارع) (81« إلى) املغرب«) الدارالبيضاء)
 118 الغوتا إقامة اليسامين رقم ب)

سيدي مومن)-)28482)الدارالبيضاء)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2821.

215I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

SILVOTTERY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 AGADIR ،((888 ، املغرب

MAROC

SILVOTTERY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

تكاديرت نعبادو دراركة - 8888) 

أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54117

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (87

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SILVOTTERY

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االلكترونية.

دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 (8888 (- دراركة) نعبادو  تكاديرت 

أكادير املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عاما سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد معاد بينوني عنوانه)ا()دوار)

تكاديرت نعبادو دراركة)8888))أكادير)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معاد بينوني عنوانه)ا()دوار)

تكاديرت نعبادو دراركة)8888))أكادير)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم))12813.

216I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

STE ALA-AGRI SARL
إعالن متعدد القرارات

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 AGADIR ،((888 ، املغرب

MAROC

STE ALA-AGRI SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: مكت7 
رقم 1 تجزئة 6 بامليي 3 س مكرر باي 

بامليي فونتي - 8888) اكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.44363

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)24)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)-)تفويت مئتان وخمسون)258 

حصة ا تماعية من السيد سفيان)

العلوي إلى السيد عبد العزيز  الب)
البوعمري

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

-)تفويت مئتان وخمسون)258)حصة)

ا تماعية من السيدة الهام زين الى)
السيد عبد العزيز  الب البوعمري

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

سفيان) السيد  املسير  استقالة  (-
العلوي
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وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

العزيز  الب) عبد  السيد  تعيين  (-

البوعمري مسير للشركة ملدة سنة مع)

 ميع الصالحيات في توقيع وحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128139.

217I

LA CUISINE D’OR

LA CUISINE D’OR
إعالن متعدد القرارات

LA CUISINE D›OR

شارع يوسف ابن تاشفين، زنقة 
رشيد رضا، إقامة الشاوية، الطابق 

الرابع، رقم 21 ، 98888، طنجة 

املغرب

LA CUISINE D’OR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

يوسف ابن تاشفين، زنقة رشيد 
رضا، إقامة الشاوية، الطابق الرابع، 

رقم 21 - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.133143

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

أصل) من  نصي7  (58 تفويت) مايلي:)

درهم) (1.888 فئة) من  نصي7  (188

سلفا) واملكتت7  الواحد،) للنصي7 

في) الفكاكي  سعيدة  السيدة  لفائدة 

LA CUISINE D’OR SARL-« شركة)

مصطفى) السيد  لصالح  (،»AU

والساكن) الجنسية،) مغربي  فارس،)
بطنجة،)زنقة كريكو.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد مصطفى فارس كمسير)

للشركة،)وذلك ملدة غير محدودة.

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تجديد ثقة تسيير الشركة في السيدة)
مسيرة) بصفتها  الفكاكي،) سعيدة 
محدودة.) غير  ملدة  وذلك  للشركة،)
معامالتها) في  ميع  الشركة  تلزم 
الشريكين) املسيرين  أحد  بتوقيع 
السيد) أو  الفكاكي  سعيدة  السيدة 

مصطفى فارس.
على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين وإعادة صياغة القانون)
األسا�سي للشركة في شكل شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بعدة شركاء.
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)
إعادة صياغته في شكل شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بعدة شركاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261775.
21(I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE KARAOUINE
SERVICES EVENTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE
 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE KARAOUINE

SERVICES EVENTS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 11 زنقة 1 
حفرة بنيس باب الخوخة - 38128 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45169

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE KARAOUINE SERVICES

رأسمالها) مبلغ  (EVENTS SARL
مقرها) وعنوان  درهم  ((8.888
بنيس) حفرة  (1 زنقة) (11 اإل تماعي)
فاس املغرب) (38128 (- باب الخوخة)

نتيجة ل):)تداعيات كوفيد)19.
زنقة) (11 و حدد مقر التصفية ب)
1)حفرة بنيس باب الخوخة)-)38128 

فاس املغرب.)
و عين:

و) النجمي  زكرياء) السيد)ة()
زنقة) (33 أبي هريرة) شارع  عنوانه)ا()
1 38868)فاس املغرب) كينيا الزهور)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ))1)يناير)2823 

تحت رقم)5796.
219I

COMPTE A JOUR

 MONDIAL SERVICE
FELICITE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 MONDIAL SERVICE FELICITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي املطار 
مجموعة النهضة 85 الطابق الثاني 
الناظور - 62888 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONDIAL SERVICE FELICITE
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املحلي) السريع  والرريد  البضائع 

والدولي لحساب الغير
السياحي) النقل  خدمات  (-

واملرافقة.
عنوان املقر اال تماعي):)حي املطار)
الثاني) الطابق  (85 النهضة) مجموعة 

الناظور)-)62888)الناظور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: سفيان) قلبوز  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سفيان  قلبوز  السيد 
حي تاوريرت بوستة سلوان الناظور)

62888)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سفيان  قلبوز  السيد 
حي تاوريرت بوستة سلوان الناظور)

62888)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5173.

228I

CABINET IMFICONSEIL

BAIHA BATIMENT
إعالن متعدد القرارات

CABINET IMFICONSEIL
 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13
 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
BAIHA BATIMENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
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وعنوان مقرها اال تماعي: 3 شارع 
رو يت شارع حسن 1 الطابق 
األر�سي رقم 82 - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51(153

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))2)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

زيادة رأس املال الشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اط الشركة
َ

ش
َ
إضافة ن

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تحصين القانون األسا�سي للشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 100،000(

ً
زيادة رأس املال وهو حاليا

درهم لكي يصل إلى مجموع)550،000 
درهم

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
التطوير العقاري

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 83 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)52765).
221I

FIDULIMAR

CITA ZONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N° 22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

CITA ZONE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي امردول 
نوا رك اكنيون - 45388 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CITA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ZONE
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

البناء)و االشغال املختلفة)
مقاول في عمليات التنقي7 و حفر)

االبار
تا ر.

امردول) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تنغير) (45388 (- اكنيون) نوا رك 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)2.588.888 

درهم،)مقسم كالتالي:
 7.588 (: امروح) احساين  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 7.588 (: امروح) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 5.888 (: امروح) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 5.888 (: امروح) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد احساين امروح عنوانه)ا()
 45388 اكنيون) نوا رك  امردول 

تنغير املغرب.
عنوانه)ا() امروح  لحسن  السيد 
 45888 املحمدي) الحي  (18(3 رقم)

ورزازات املغرب.
امروح عنوانه)ا() ابراهيم  السيد 
 45388 اكنيون) نوا رك  امردول 

تنغير املغرب.
عنوانه)ا() امروح  يوسف  السيد 
تنغير) (45288 شارع محمد الخامس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() امروح  يوسف  السيد 

تنغير) (45288 شارع محمد الخامس)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

2823)تحت رقم)45.

222I

AG.FIDUCIAIRE

اوريون بالست

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AG.FIDUCIAIRE

 BD ANOUAL RCE EL BARAKA

 5° ETG(N°21 ، 60000، OUJDA

MAROC

اوريون بالست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

 I9 - 60000الصناعي البستان 3 رقم

و دة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.165(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 د نرر) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

صديق طويل) )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  ا تماعية  حصة  (346

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.152

نسرين طويل بتاريخ)29)د نرر)2822.

صديق طويل) )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  ا تماعية  حصة  (346

نور) )ة() 1.152)حصة لفائدة السيد)

طويل بتاريخ)29)د نرر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (19 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)234.

223I

cabinet comptable aziz

RISTAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 28458، الدارالبيضاء املغرب
RISTAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي األزهر زنقة 

3 رقم 96/94 سيدي برنوصيي - 
28688 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1694(1
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 يوليوز) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عبداللطيف) )ة() السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (3.488 أالص)
حصة لفائدة السيد) (28.888 أصل)
يوليوز) (27 بتاريخ) بنباري  محمد  )ة()

.2822
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2858.
224I

EG CONSULTING

INFLUENCE RP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EG CONSULTING
265 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
92 ، 28858، الدار البيضاء املغرب

INFLUENCE RP شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 96 شارع 
أنفا الطابق 1 الشقة 11 إقامة ربيع 
أنفا - 28378 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(953
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INFLUENCE RP

غرض الشركة بإيجاز):)الصحافة

الصحفي) النشاط  ممارسة 

اإللكتروني

املؤتمرات,) اال تماعات,) تنظيم 

الندوات,)املعارض املهر انات.

96)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

11)إقامة ربيع) 1)الشقة) أنفا الطابق)

أنفا)-)28378)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مريم الطركا):)188)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الطركا  مريم  السيدة 

 2 عمارة) يسرا  تجزئة  كاردن  رياض 

البيضاء) الدار  (28228 االلفة) شقة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الطركا  مريم  السيدة 

 2 عمارة) يسرا  تجزئة  كاردن  رياض 

البيضاء) الدار  (28228 االلفة) شقة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55112).

225I

MCG

با جي بي هوسبيطاليتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
با جي بي هوسبيطاليتي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عالل 
الفا�سي، العمارة 12، شقة رقم 5، 

سين - 48888 مراكش املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.129637

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2822 نونرر) (21 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
(،12 العمارة) الفا�سي،) عالل  »شارع 
48888)مراكش) (- 5،)سين) شقة رقم)
(، (35 لو) (4 »ميدينا) إلى) املغرب«)
 48888 (- الباشا) كولف  النخيل،)

مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (2( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم)143181.

226I

cabinet comptable aziz

RISTAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 28458، الدارالبيضاء املغرب
RISTAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي األزهر زنقة 
3 رقم 96/94 سيدي الررنوصيي - 

28688 الدارالبيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1694(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)27)يوليوز)2822)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

سيدي) (94/96 رقم) (3 زنقة) »األزهر 

الدارالبيضاء) (28688 (- الررنوصيي)

3)طابق سفلي) املغرب«)إلى)»14)زنقة)

تجزئة الحمد سيدي مومن)-)28482 

الدارالبيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2858.

227I

BUCOMPTA

CLEAN CAREER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

BUCOMPTA

 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE

 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

CLEAN CAREER شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان مقرها اال تماعي الطابق 

الثالث رقم 16 عمارة 68  يت 

سكن حي السالم - 38826 أكادير.

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.46(21

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل) (2823 يناير) (17 املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128146.

22(I

cabinet comptable aziz

WINNER FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 28458، الدارالبيضاء املغرب
WINNER FER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 81 شارع 
الغوتا إقامة اليسامين رقم ب 118 

سيدي مومن - 28482 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WINNER FER
:)بيع خردة) غرض الشركة بإيجاز)

الحديد.
81)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
 118 الغوتا إقامة اليسامين رقم ب)
سيدي مومن)-)28482)الدارالبيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: الصدوقي) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: الصدوقي) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعيد الصدوقي عنوانه)ا()
 1 طابق) (55 رقم) حدو  بالد  تجزئة 
الدارالبيضاء) (28488 سيدي حجاج)

املغرب.
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السيد رشيد الصدوقي عنوانه)ا()
 29884 لهراويين) صالح  الحاج  دوار 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد الصدوقي عنوانه)ا()
 1 طابق) (55 رقم) حدو  بالد  تجزئة 
الدارالبيضاء) (28488 سيدي حجاج)

املغرب
السيد رشيد الصدوقي عنوانه)ا()
 29884 لهراويين) صالح  الحاج  دوار 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))3)1.
229I

cabinet comptable aziz

YVES BAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 28458، الدارالبيضاء املغرب
YVES BAT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 81 شارع 
الغوتا إقامة اليسامين رقم ب 118 

سيدي مومن - 28482 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(4(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YVES (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BAT

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

81)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

 118 الغوتا إقامة اليسامين رقم ب)

سيدي مومن)-)28482)الدارالبيضاء)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد سعيد الصدوقي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد الصدوقي عنوانه)ا()

 1 طابق) (55 رقم) حدو  بالد  تجزئة 

الدارالبيضاء) (28488 سيدي حجاج)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد الصدوقي عنوانه)ا()

 1 طابق) (55 رقم) حدو  بالد  تجزئة 

الدارالبيضاء) (28488 سيدي حجاج)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2211.

238I

CAB ADVICE

DOUNIA TALI MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE

شارع محمد الخامس عمارة رقم 

)14 الطابق األول شقة رقم 2 ، 

16888، سيدي قاسم املغرب

DOUNIA TALI MAROC شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 23 شارع 

االنوال إقامة فلوري 11 مكت7 رقم 

4 ميموزة - 14888 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

67935

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOUNIA TALI MAROC

:)-)االعمال) غرض الشركة بإيجاز)

متنوعة والبناء.

-)البناء)املعدني..

23)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

11)مكت7 رقم) االنوال إقامة فلوري)

4)ميموزة)-)14888)القنيطرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: بوزيان) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوزيان  محمد  السيد 

سيدي) (14288 الواد) ا بيرات 

سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بوزيان  محمد  السيد 

سيدي) (14288 الواد) ا بيرات 

سليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ))1)يناير)

2823)تحت رقم)-.

231I

مكت7 الرياني للمحاسبة

STE AD ONE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت7 الرياني للمحاسبة

شارع محمد داود رقم238 تطوان ، 

93848، تطوان املغرب

STE AD ONE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع مصر 

تجزئة السواني رقم 553 تطوان. - 

93888 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AD ONE SARL

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العالقات العامة.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 553 رقم) السواني  تجزئة  مصر 

تطوان.)-)93888)تطوان املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: الجباري) السيدة  يهان 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 588 (: الجباري) سلوى  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة  يهان الجباري عنوانه)ا()

553)تجزئة السواني) شارع مصر رقم)

تطوان)93888)تطوان املغرب.
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السيدة سلوى الجباري عنوانه)ا()

553)تجزئة السواني) شارع مصر رقم)

تطوان)93888)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة  يهان الجباري عنوانه)ا()

553)تجزئة السواني) شارع مصر رقم)

تطوان)93888)تطوان املغرب

السيدة سلوى الجباري عنوانه)ا()

553)تجزئة السواني) شارع مصر رقم)

تطوان)93888)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2788.

232I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

SDZ PROMOTION

شركة املساهمة

تفويت حصص

SDZ PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها: 188.888.888,88 درهم 

مقرها اال تماعي: حي بالطو، زاوية 

عبد املومن زنقة موريو، الطابق 

الخامس، الدار البيضاء

 RC(Casablanca(n° 197233

 – IF(n° 40132116 – ICE(n°

8816684(388886(

العام) الجمع  محضر  بمو 7 

د نرر) (22 االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2822،)تقرر ما يلي:

-)قبول تفويت حصص الشركة.

-)تغيير الفصلين)6)و7)من النظام)

األسا�سي للشركة تحت شرط واقف.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

 (53428 تحت عدد) بالدار البيضاء)

بتاريخ)86)يناير)2823.

ملخص قصد النشر

233I

cabinet comptable aziz

ECOLAMALIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

cabinet comptable aziz

2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 28458، الدارالبيضاء املغرب

ECOLAMALIF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 29 تجزئة 

الزبير الولفة - 28228 الدارلبيضاء 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1418(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تم تعيين) 14)د نرر) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

بلعيدي حبيبة كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2849.

234I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

ALMAZ 45
شركة املساهمة
تفويت حصص

ALMAZ 45

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها: 188.888,88 درهم

مقرها اال تماعي: حي بالطو، زاوية 

عبد املومن زنقة موريو، الطابق 

الخامس، الدار البيضاء

 RC(n° 415981 - IF(n° 31814264

– ICE(n° 002154341000007

العام) الجمع  محضر  بمو 7 

د نرر) (22 االستثنائي املنعقد بتاريخ)

2822،)تقرر ما يلي:

-)قبول تفويت حصص الشركة.

-)تغيير الفصلين)6)و7)من النظام)

األسا�سي للشركة تحت شرط واقف.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

 (53419 تحت عدد) بالدار البيضاء)

بتاريخ)86)يناير)2823.
ملخص قصد النشر

235I

SOCIETE MAROCAINE DE CONSEIL FISCAL

 SOCIETE MAROCAINE DE

CONSEIL FISCAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAROCAINE DE

CONSEIL FISCAL

 N°49 APP 3 1ETG(HAY

 MAMOUN, ، 13102، Bouznika

MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DE

CONSEIL FISCAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 67 حي 

العيون. الطابق الثاني. الشقة 
رقم 3. العالية- محمدية - 82))2 

محمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31599

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 شتنرر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE MAROCAINE DE

.CONSEIL FISCAL

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات القانونية والضريبية.

-)اإلشراف الضريبي واال تماعي) (-

والدعم.

-)-)إدارة املخاطر املالية والقانونية)

واال تماعية والتنظيمية..

حي) (67 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

العيون.)الطابق الثاني.)الشقة رقم)3. 

82))2)محمدية) (- العالية-)محمدية)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الكريم اليوسفي):)458 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 458 (: بوشوفة) حسن  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 188 (: توفيق) سلوى  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اليوسفي) الكريم  عبد  السيد 

 25888  2 ياسمين) حي  (( عنوانه)ا()

خريبكة املغرب.

السيد حسن بوشوفة عنوانه)ا()

بو نيبة) داخلة  حي  (B بلوك) (67

25188)خريبكة املغرب.

عنوانه)ا() توفيق  سلوى  السيدة 

 26188 لوت نصر هللا) (81 اتاج) (256

برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() توفيق  سلوى  السيدة 

 26188 لوت نصر هللا) (81 اتاج) (256

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

أكتوبر)2822)تحت رقم)2887.

236I

FINANCE CENTER

S&Y DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE CENTER

 AV(ALLAL(EL(FASSI(N° 598

 CM(UNITE 5 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
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S&Y(DESIGN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
 وهرة الطابق التاني الشقة رقم 
17 شارع عالل الفا�سي - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132453
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S&Y (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DESIGN
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

PVC(نجارة أملنيوم،)معدني او
نجارة الخش7

مقاول إنشاءات معدنية.
اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 وهرة الطابق التاني الشقة رقم)17 
شارع عالل الفا�سي)-)48888)مراكش)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
188)حصة) (: السيد ياسير العنبي)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العنبي  ياسير  السيد 
 22 15)عمارة) ابواب مراكش منطقة)

شقة)85 48888)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العنبي  ياسير  السيد 
 22 15)عمارة) ابواب مراكش منطقة)

شقة)85 48888)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143779.

237I

CHATER PREMIUM CONSULTING

 MOROCCO DIGITAL
STRATEGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 CHATER PREMIUM
CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI
 4EME(ETAGE(BUR 20 ، 30000،

fes maroc
 MOROCCO DIGITAL STRATEGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 61 
طابق 3 شقة 17 موالي ادريس واد 

فاس - 38898 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.78183

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 17)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 MOROCCO DIGITAL STRATEGY
مبلغ رأسمالها)18.888)درهم وعنوان)
 3 طابق) (61 مقرها اإل تماعي اقامة)
(- واد فاس) ادريس  موالي  (17 شقة)
38898)فاس املغرب نتيجة ل):)عدم)

و ود فرص عمل باملجال.
و حدد مقر التصفية ب اقامة)61 
موالي ادريس واد) (17 شقة) (3 طابق)

فاس)-)38898)فاس املغرب.)
و عين:

و) الشريط  عدنان  السيد)ة()
 5( رقم) بو دور  زنقة  عنوانه)ا()
38878)فاس املغرب) سيدي ابراهيم)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)28)يناير)2823 

تحت رقم)42)5.
23(I

POLY FISC 

COBATRIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

COBATRIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 66 زنقة 
4 اقامة العوطور سيد مومن الدار 

البيضاء 28482 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45(561
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سبيل) حميد  )ة() السيد) تفويت 
حصة ا تماعية من أصل) (16.888
168)حصة لفائدة السيد))ة()سعيد)

 فين بتاريخ)26)د نرر)2822.
تفويت السيد))ة()املصطف طلحا)
حصة ا تماعية من أصل) (16.888
168)حصة لفائدة السيد))ة()سعيد)

 فين بتاريخ)26)د نرر)2822.
 OB )ة() السيد) تفويت 
 IMMOBILIER OB IMMOBILIER
حصة ا تماعية من أصل) (51.888
518)حصة لفائدة السيد))ة()سعيد)

 فين بتاريخ)26)د نرر)2822.
العزيز) عبد  )ة() السيد) تفويت 
خطابي)17.888)حصة ا تماعية من)
)ة() حصة لفائدة السيد) (178 أصل)
سعيد  فين بتاريخ)26)د نرر)2822.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53221).
239I

CONFIDENTIA(AUDIT(&(CONSEIL

GENIUS BROKERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONFIDENTIA(AUDIT &
CONSEIL

 Bd Abou Baker Al Kadiri
 Résidence(Panorama(GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
GENIUS BROKERS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

كاليفورنيا مركز الطابق 3 مكت7 9 
شارع حيفا السكن املنور - 28158 

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(925
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GENIUS BROKERS
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.
اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 9 مكت7) (3 كاليفورنيا مركز الطابق)
 28158 (- شارع حيفا السكن املنور)

الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: الخدير) هشام  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الخدير  هشام  السيد 
معروف) سيدي  (61 رقم) بام  حي 

28192)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الخدير  هشام  السيد 
معروف) سيدي  (61 رقم) بام  حي 

28192)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2658.

248I

FITARCO

ZAYDO CARS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC
ZAYDO CARS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 98 
املحل 2 تجزئة النهضة - 5888) 

تيزنيت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5429
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAYDO CARS
تأ ير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.

 98 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
 (5888 (- النهضة) تجزئة  (2 املحل)

تيزنيت املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الررك  مال):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 45 السيد الررك  مال عنوانه)ا()
 (5888 السعادة) حي  س  مجموعة 

تيزنيت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الفقير  ها ر  السيدة 
تيزنيت) ((5888 بزنكاض) تجزئة  (19

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بتيزنيت  االبتدائية 

2823)تحت رقم)31.
241I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

KHAZAFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد الخامس عمارة بن 
حفصية الطايق االول رقم الشقة 1 

 ليز، 48868، مراكش املغرب
KHAZAFI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 55 محمد 
الخامس عمارة  كار رقم 33  ليز - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132895
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHAZAFI
صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتصدير) تصنيع  (- اليدوية) الحرف 

منتجات السيراميك)
تصدير واستيراد.

عنوان املقر اال تماعي):)55)محمد)
(- 33) ليز) الخامس عمارة  كار رقم)

48888)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: البوستاني شكي7) السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
588)حصة) (: السيد غرباج بريك)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
شكي7) البوستاني  السيد 
 1( رقم) اوريدة  تجزئة  عنوانه)ا()

تاركة)48888)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() بريك  غرباج  السيد 
رقم) الرركة  اقامة  الشهداء) شارع 
مراكش) (48888 الشتوي) الحي  (15

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
شكي7) البوستاني  السيد 
 1( رقم) اوريدة  تجزئة  عنوانه)ا()

تاركة)48888)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (82 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143248.

242I

KB Compta

 GROUPEMENT DES
PHARMACIENS LA RUCHE
مجموعة ذات النفع االقتصادي

تحويل املقر اال تماعي للشركة

KB Compta

)3 زنقة التاهيتي شارع الحسن 
الثاني ، 18868، الرباط املغرب

 GROUPEMENT DES
 PHARMACIENS LA RUCHE
مجموعة ذات النفع االقتصادي

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 2 
اقامة زين7 شارع محمد السادس 
بلوك س هرهورة تمارة - 12888 

تمارة املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.131681

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)شتنرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
محمد) شارع  زين7  اقامة  (2 »شقة)
(- تمارة) هرهورة  بلوك س  السادس 
»ميزانين) إلى) املغرب«) تمارة  (12888
باب) تجزئة  (5 رقم) قطعة  (- للمحل)
تمارة) (12888 (- تمارة) (- الخير الثاني)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)9)88.

243I

CABINET FICOR

BENO STANDING IMMO
إعالن متعدد القرارات

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 28288، الدار البيضاء 
املغرب

 BENO STANDING IMMO
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 147 شارع 
املقاومة اقامة افة الطابق التاني 
الرقم 22 - 28288 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.21(3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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على) ينص  الذي  (:81 رقم) قرار 
الخاصة) حصة  (588 تفويت) مايلي:)
لفائدة) (AB ISTITMAR بالشركة)

السيدة بنرحالي مريم
على) ينص  الذي  (:82 رقم) قرار 
الطي7) بن  بالسيد  اإلقرار  مايلي:)
وتعيين) للشركة  كمسير  ياسين 
تانية) مسيرة  مريم  بنرحالي  السيدة 

للشركة ودلك ملدة غير محدودة)
على) ينص  الذي  (:83 رقم) قرار 
األسا�سي) النضام  تحيين  مايلي:)

للشركة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6/7 رقم) بند 
مايلي:)راسمال الشركة اصبح مقسم)
كالتالي:)السيد بن الطي7 ياسين)188 
 588 مريم) بنرحالي  السيدة  (, حصة)
 488AB ISTITMAR حصة والشركة)

حصة)
على) ينص  الذي  (: (42 رقم) بند 
تعيين مسيرة  ديدة للشركة) مايلي:)

السيدة بنرحالي مريم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54632).
244I

امغار عبد الغافور

STATION ANOUAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب
STATION ANOUAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق كابو 
نيكرو مرتيل طريق كابو نيكرو مرتيل 

93158 مرتيل املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4171

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (85 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بركاني) كريم  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  ا تماعية  حصة  (4.988

4.988)حصة لفائدة السيد))ة()لبنى)

بركاني بتاريخ)85)يناير)2823.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (13 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2667.

245I

EL DJENINA

EL DJENINA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EL DJENINA

طنجة ، 98888، طنجة املغرب

EL DJENINA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي ) زنقة 

االنطاكي - 98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.451

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):

املجيد،) عبد  )ة() السيد) تفويت 

 62 هاللي) ورضوان  كريمة  فوزية،)

حصة ا تماعية من أصل)62)حصة)

بتاريخ) أمل هاللي  )ة() السيد) لفائدة 

13)د نرر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)775.

246I

SOFITA

ETCOSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOFITA

شارع العروبة رقم 31 ص.ب 261 ، 

46888، آسفــــــي املغرب

ETCOSA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

الوازني شارع الحرية م.ج - 46888 

آسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.537

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 31)د نرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ETCOSA)مبلغ رأسمالها)1.588.888 

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

(- م.ج) الحرية  شارع  الوازني  عمارة 

46888)آسفي املغرب نتيجة ل):)حل)

مسبق للشركة.

عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 46888 (- الوازني شارع الحرية م.ج)

آسفي املغرب.)

و عين:

و) بومعليف  امحمد  السيد)ة()

عنوانه)ا()تجزئة دومين دو درب عمارة)

 271(2 النواصر) بوعزة  دار  س81)

)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2823)تحت رقم)1381.

247I

فيد بيست كونسيلتين

SHAYMED FRESH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 81 الطابق االول ، 

78888، العيون املغرب

SHAYMED FRESH شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

التعاون زنقة نواذيبو رقم )8 - 

78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (84

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHAYMED FRESH

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.....)اعمال متنوعة.

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 -  8( رقم) نواذيبو  زنقة  التعاون 

78888)العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

اسحيمد) الهادي  عبد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اسحيمد) الهادي  عبد  السيد 
الجرف) (41 525)رقم) زنقة) عنوانه)ا()

8888))انزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اسحيمد) الهادي  عبد  السيد 
الجرف) (41 525)رقم) زنقة) عنوانه)ا()

8888))انزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونرر) (16 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2822)تحت رقم))332.

24(I
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فيد بيست كونسيلتين

OSAMA CENTRE SHOP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موالي اسماعيل 
زنقة بركان رقم 81 الطابق االول ، 

78888، العيون املغرب
OSAMA CENTRE SHOP شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
برشيد رقم 164 حي خط الرملة 82 

- 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

43791
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (84
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OSAMA CENTRE SHOP
:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 82 164)حي خط الرملة) برشيد رقم)

- 78888)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد اسامة اسحيمد)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسامة اسحيمد عنوانه)ا()
 (8888 الجرف) (41 رقم) (525 زنقة)

انزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسامة اسحيمد عنوانه)ا()
 (8888 الجرف) (41 رقم) (525 زنقة)

انزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونرر) (17 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2822)تحت رقم)3339.

249I

LMT AUDITING

EL OUALID AUDITING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING

 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED

 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE

 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EL OUALID AUDITING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي ديار 

االندلس 2 ج ه 4 العمارة 4 الطابق 

االر�سي رقم 3 بوسكورة - 28888 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUALID AUDITING

خبير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حيسوبي.

ديار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
4)الطابق) 4)العمارة) 2)ج ه) االندلس)
 28888 (- بوسكورة) (3 رقم) االر�سي 

الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: الوليد) الحسين  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسين الوليد عنوانه)ا()
 9 الشقة) (28 عمارة) البيضاء) باب 
البيضاء) الدار  (28888 بوسكورة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسين الوليد عنوانه)ا()
 9 الشقة) (28 عمارة) البيضاء) باب 
البيضاء) الدار  (28888 بوسكورة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55122).

258I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

لوكور كونسولتين.ش.م. م 
 LECOURT CONSULTING«

»SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية
 AGADIR ،((888 ، املغرب

MAROC
لوكور كونسولتين.ش.م. م 

 LECOURT CONSULTING«
SARL AU« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي س/أ 

شركة أ&أ خدمات رقم 1525 رقم 5 
حي السالم - 8888) أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
53(95

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
لوكور) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)
 LECOURT« م) كونسولتين.ش.م.)

.»CONSULTING SARL AU
تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات للخارج.
س/أ) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شركة أ&أ خدمات رقم)1525)رقم)5 

حي السالم)-)8888))أكادير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عاما سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 FLORENT JEAN السيد)
SIMON LECOURT)عنوانه)ا()س/أ)
شركة أ&أ خدمات رقم)1525)رقم)5 

حي السالم)8888))أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 FLORENT JEAN السيد)
SIMON LECOURT)عنوانه)ا()س/أ)
شركة أ&أ خدمات رقم)1525)رقم)5 

حي السالم)8888))أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (21 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2822)تحت رقم)119768.
251I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 بوسنيس فورماتيون.ش.م. م 
 BUSINESS FORMATION«

»SARL au
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية
 AGADIR ،((888 ، املغرب

MAROC
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 بوسنيس فورماتيون.ش.م. م 

 BUSINESS FORMATION SARL«

au« شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي س/أ 

شركة أ&أ خدمات رقم 1525 رقم 5 

حي السالم - 8888) أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

م) فورماتيون.ش.م.) بوسنيس 

 BUSINESS FORMATION SARL«

.»au

:) ميع) بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق) تطوير  (/ التدري7) خدمات 

برامج الحاس7 اآللي.

س/أ) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شركة أ&أ خدمات رقم)1525)رقم)5 

حي السالم)-)8888))أكادير املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عاما سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 FLORENT JEAN SIMON(السيد

LECOUR)عنوانه)ا()س/أ شركة أ&أ)
خدمات رقم)1525)رقم)5)حي السالم)

8888))أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 FLORENT JEAN SIMON(السيد

LECOUR)عنوانه)ا()س/أ شركة أ&أ)
خدمات رقم)1525)رقم)5)حي السالم)

8888))أكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (21 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2822)تحت رقم)119773.

252I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

ste onzamour
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

72888، السمارة املغرب

ste onzamour شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي توسعة 

السالم بلوك الف رقم 81 السمارة - 

72888 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 أكتوبر) (16

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.onzamour

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء،)اشغال مختلفة.

توسعة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

السالم بلوك الف رقم)81)السمارة)-)

72888)السمارة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صالح الدين سيدي حماد)
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد صالح الدين سيدي حماد)
 81 رقم) خطاري  زنقة  عنوانه)ا()

السمارة)72888)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد صالح الدين سيدي حماد)
 81 رقم) خطاري  زنقة  عنوانه)ا()

السمارة)72888)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونرر) (14 االبتدائية بالسمارة بتاريخ)

2822)تحت رقم)194/2022.

253I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

GC IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM(GHA 6ème(étage,

 bureau(n°43 centrak(park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
GC IMMO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
سنترال بارك ، عمارة A ، الطابق 

السادس رقم 43 - 18))2 املحمدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMO
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من
الشركة في املغرب وفي الخارج)،

باألصالة عن نفسها أو نيابة عن
أطراف ثالثة:)-)نشاط الترويج

العقاري وبناء)وبيع  ميع املباني
أو) السكنية  لالستخدامات 

التجارية
أو الصناعية أو املهنية)؛)-)نشاط

الترويج العقاري)-)بيع وشراء
املباني والشقق والفيالت

واألرا�سي املكشوفة و)/)أو املبنية
؛)-)تأ ير)،)وإدارة)،)وشراء)،)وبيع)،
وتطوير) (، وتأ ير األرا�سي واملباني)

األرا�سي واملعدات)،)وتقسيم
األرا�سي)-)تطوير الطرق الريفية
وأعمال الحفر وتطوير األرا�سي
والعقارات وتطوير األرا�سي)؛)-

تثمين) (، العقارية) املعامالت 
العقارات

واألرا�سي)،)إدارة األصول وإدارتها
،)تأهيل املباني وترميمها)،)الديكور
(، الصحي) الصرف  (، الداخلي)

صيانة
املباني)-)إنجاز األشغال العامة

والصناعية و ميع هيئات الدولة
والهندسة املدنية)؛)-)توفير اليد

العاملة)؛)-)تسويق وتأ ير واستيراد
وتصدير معدات ومواد البناء)؛.

إقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (، (A عمارة) (، بارك) سنترال 
السادس رقم)43 - 18))2)املحمدية)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد  الل زعرية):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زعرية  السيد  الل 

املحمدية) (18 رقم) األصيل  تجزئة 

18))2)املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() زعرية  السيد  الل 

املحمدية) (18 رقم) األصيل  تجزئة 

18))2)املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)23)يناير)

2823)تحت رقم)137.

254I

LMT AUDITING

 INVEST DEVELOPMENT
FISHERIES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

LMT AUDITING

 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED

 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE

 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 INVEST DEVELOPMENT

FISHERIES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد3، الطابق5 

الرقم22 - 28888 الدار البيضاء 

.28.888

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (

الرسمية عدد)5749)بتاريخ)84)يناير)

.2823

الشخصية) :األسماء) من) بدال 

والعائلية وصفات ومواطن الشركاء):

 HERITAGE الشركة)

حي) عنوانه)ا() (DEVELOPMENT

تمارة) (8888  27( رقم) سكيكينيا 

املغرب.

يقرأ):األسماء)الشخصية والعائلية)

وصفات ومواطن الشركاء):

HERITAGE HOLDING الشركة)

 27( رقم) سكيكينيا  حي  عنوانه)ا()

8888)تمارة املغرب.

الباقي بدون تغيير.

255I

OURA FIN

اوروسورسينك

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

OURA FIN

 LOT(TARIK(IMMEUBLE 4

 APPARTEMENT 46 ، 20640،

CASABLANCA MAROC

اوروسورسينك شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الوفاق 

الحي الحسني الرقم 29 الطابق 

االول الحي الصناعي البيضاء الوفاق 

الحي الحسني الرقم 29 الطابق 

االول الحي الصناعي البيضاء 

28238 البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(9297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (82 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة() يديت) السيد) تفويت 

ا تماعية) حصة  (5.888 سوستيال)

من أصل)5.888)حصة لفائدة السيد)

يناير) (82 )ة() ونتان بن حمو بتاريخ)

.2823

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2638.

256I

LK CONSULTING SARL

PVC CONFORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم )1 تطوان ، 

93888، تطوان املغرب

PVC CONFORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

بوسافو شارع الحاج محمد بنونة 

قرب املسجد زنقة الفستق رقم 59 - 

93888 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PVC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONFORT

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األملنيوم و ال ب ف س.

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

بنونة) محمد  الحاج  شارع  بوسافو 

قرب املسجد زنقة الفستق رقم)59 - 

93888)تطوان املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 788 (: هللا) عبد  العبوس  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

حصة) (388 (: السيدة ميمي منار)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العبوس عبد هللا عنوانه)ا()
زنقة) البقالي  أرض  البهروري  سيدي 
 93888  1546 الغفرانرقم) مسجد 

تطوان املغرب.
السيدة ميمي منار عنوانه)ا()شارع)
 93888  63 رقم) (3 إبن الرومي زنقة)

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العبوس عبد هللا عنوانه)ا()
زنقة) البقالي  أرض  البهروري  سيدي 
 93888  1546 الغفرانرقم) مسجد 

تطوان املغرب
السيدة ميمي منار عنوانه)ا()شارع)
 93888  63 رقم) (3 إبن الرومي زنقة)

تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتطوان بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
257I

SORIPLATRE

SORIPLATRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SORIPLATRE
 OUJDA(HAY(ALHIKMA، 60000،

OUJDA MAROC
SORIPLATRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : حي اناس 
زنقة سيدي الهرري رقم 12 احفير 

حي اناس زنقة سيدي الهرري رقم 12 
احفير 68881 احفير -بركان- املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.6957
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)17)أكتوبر)2822)تقرر حل)
SORIPLATRE)شركة ذات املسؤولية)
 18.888,88 املحدودة مبلغ رأسمالها)
اإل تماعي حي) درهم وعنوان مقرها 
 12 رقم) الهرري  سيدي  زنقة  اناس 
احفير حي اناس زنقة سيدي الهرري)
رقم)12)احفير)68881)احفير)-بركان-)
النشاط) في  لعجز  نتيجة  املغرب 

التجاري.
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و عين:
السيد)ة()نوال صحيح و عنوانه)ا()
 15 رقم) الشورى  زنقة  الحكمة  حي 
و دة املغرب كمصفي) (6888 و دة)

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)17)أكتوبر)2822)وفي حي اناس)
احفير) (12 رقم) الهرري  سيدي  زنقة 
حي اناس زنقة سيدي الهرري رقم)12 
احفير)68881)احفير)-بركان-)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)44/2023.
25(I

ETRAKIM SARL

ETRAKIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ETRAKIM SARL
 AV. YOUSSEF(IBN(TACHFINE

 RES.ACHAHBA(IMM. B2
 ENTRESOL(BUREAU(N° 184 ،

90000، TANGER(MAROC
ETRAKIM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

يوسف بن تاشفين إقامة الشهبة، 
عمارة ب2 الطابق السفلي مكت7 
رقم 4)1 - 98888 طنجة املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.66(87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2823 يناير) (84 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
إقامة) تاشفين  بن  يوسف  »شارع 
الطابق السفلي) عمارة ب2) الشهبة،)
طنجة) (98888  -  1(4 رقم) مكت7 
بيتهوفن و) »زاوية شارع  إلى) املغرب«)
الشهبة) إقامة  تاشفين،) بن  يوسف 
بلوك)»س«)الطابق الخامس،)مكت7)

رقم)225 - 98888)طنجة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)9)2617.

259I

POLY FISC 

COBATRIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

POLY FISC

 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،

CASABLANCA MAROC

COBATRIM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 67 زنق 

عزيز بالل الطابق 2 رقم 3 املعريف 

الدار البيضاء 28378 الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45(561

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)26)د نرر)2822)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
رقم) (2 الطابق) بالل  عزيز  زنق  (67«

 28378 البيضاء) الدار  املعريف  (3

 66 (« إلى) املغرب«) البيضاء) الدار 

العوطور سيد مومن) اقامة  (4 زنقة)

28482)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53221).

268I

OURA FIN

اورسورسينك
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

OURA FIN

 LOT(TARIK(IMMEUBLE 4

 APPARTEMENT 46 ، 20640،

CASABLANCA MAROC

اورسورسينك شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الوفاق 
الحي الحسني الرقم 29 الطابق 

االول الحي الصناعي البيضاء الوفاق 
الحي الحسني الرقم 29 الطابق 
االول الحي الصناعي البيضاء 

28238 البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1(9297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2823 يناير) (82 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»588.888)درهم«)أي من)»588.888 
عن) درهم«) (1.888.888« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2638.
261I

LEGAL CONSULTING

 DOYER INTERNATIONAL
TRADE COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطمة بقشان باب 16 رقم 

)1 حي النسيم ، 8)281، الدار 
البيضاء املغرب

 DOYER INTERNATIONAL
TRADE COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي :  وهرة 
النواصر عمارة11 شقة23 الطبق4 

النواصر - 28258 الدارالبيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.254513
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (87 في) املؤرخ 
 DOYER INTERNATIONAL حل)
ذات) شركة  (TRADE COMPANY
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (388.888

اإل تماعي  وهرة النواصر عمارة11 
 28258 (- النواصر) الطبق4) شقة23)
لعدم) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

ايجاد عمل.
و عين:

و) اصطا  بشرى  السيد)ة()
عنوانه)ا() وهرة النواصر عمارة11 
 28258 النواصر) الطبق4) شقة23)
)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي  وهرة) (2822 د نرر) (87 بتاريخ)
الطبق4  شقة23) عمارة11) النواصر 
البيضاء) الدار  (28258 (- النواصر)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54186).

262I

ISDM CONSULTING

TRAITEUR AHL SAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
TRAITEUR AHL SAHRA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 

العزيز الوردي حي الوحدة اقامة 
شيماء رقم 82 بو دور - 71888 

بو دور املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44939
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAITEUR AHL SAHRA
تموين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
عبد العزيز الوردي حي الوحدة اقامة)
 71888 (- بو دور) (82 رقم) شيماء)

بو دور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (588 (: كريم) ربيع  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.
السيدة حنان االمين):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا() كريم  ربيع  السيد 
بو دور) (71888 بو دور) الوحدة 

املغرب.
عنوانه)ا() االمين  حنان  السيدة 
االداري) الحي  القا�سي عياض  شارع 

بو دور)71888)بو دور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه)ا() كريم  ربيع  السيد 
بو دور) (71888 بو دور) الوحدة 

املغرب
عنوانه)ا() االمين  حنان  السيدة 
االداري) الحي  القا�سي عياض  شارع 

بو دور)71888)بو دور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3842/2023.
263I

MCG

مارادجال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ماراد ال شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عالل 

الفا�سي، العمارة 12، شقة رقم 5، 

سين - 48888 مراكش املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.182899

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)84)مارس)2828)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

(،12 العمارة) الفا�سي،) عالل  »شارع 

48888)مراكش) (- 5،)سين) شقة رقم)

لي) السياحي  »املرك7  إلى) املغرب«)

فاس،) طريق  الويدان،)  اردان 
(- رحامنة) بوبكر،) ولد  محامدية،)

48888)مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (17 التجارية بمراكش بتاريخ)

2828)تحت رقم)114278.

264I

KB Compta

ITAL GERMAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

KB Compta
الحسن) شارع  التاهيتي  زنقة  (3(

الثاني)،)18868،)الرباط املغرب

ذات) شركة  (ITAL GERMAN

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد

امال) اال تماعي  مقرها  وعنوان 

(- ح ي م الرباط) (1(9 تكملة رقم) (4

18128)الرباط املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري)

.159723

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2822 أكتوبر) (1( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تسويق البذور..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
د نرر) (15 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2822)تحت رقم)8)185.
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ائتمانية يوسف البشاري مرتين

SHE BY GHITA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية يوسف البشاري مرتين
شارع الحسن الثاني عمارة لتولي7 

الطبق األول رقم 3 العرائش ، 
92888، العرائش املغرب

SHE BY GHITA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1 عبد 

هللا بن ياسين - 92888 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7333

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SHE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BY GHITA
مركز) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحالقة والتجميل
الحالقة) مواد  وتصدير  إستراد  (-

والتجميل
الحالقة) مواد  وشراء) بيع  (-

والتجميل.
 1 رقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
عبد هللا بن ياسين)-)92888)العرائش)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: ونيش) غيثة  السيدة 
درهم) (188.888 بقيمة) حصة 

للحصة.)
السيدة غيثة ونيش):)1888)بقيمة)

188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ونيش  غيثة  السيدة 
هللا) عبد  بن  محمد  موالي  ثانوية 

92888)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ونيش  غيثة  السيدة 
هللا) عبد  بن  محمد  موالي  ثانوية 

92888)العرائش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 االبتدائية بالعرائش بتاريخ)

2823)تحت رقم)42.
266I

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET

COMPTABLE SARL

ZAARIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

 F2Z CONSEIL JURIDIQUE
FISCAL ET COMPTABLE SARL

 N 2 RUE(ABOU(HASSAN
 ALACHAARI 5EME(ETAGE(BD
 ANFA ، 20070، CASABLANCA

MAROC
ZAARIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي كلم 3 رقم 
) شارع محمد السادس - 18888 

الرباط املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7(787

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)د نرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
))شارع محمد السادس) 3)رقم) »كلم)
»رقم) إلى) املغرب«) الرباط  (18888  -
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الطابق) األشعري  أبو حسن  زنقة  (2
28878)الدار البيضاء) (- 4)شارع أنفا)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132368.

267I

methysia

METHYSIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

METHYSIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.
وعنوان مقرها اإل تماعي 418، 

شارع الزرقطوني،إقامة حماد،رقم: 
1، - 28848 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
462861

 84 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2828 مارس)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.METHYSIA
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصناعية) أو  التجارية  العمليات 
أو) املدنية  للخدمة  الزراعية  أو 
واالستيراد) والتجارية  العسكرية 

والتصدير.
(،418 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
حماد،رقم:) الزرقطوني،إقامة  شارع 

1،)-)28848)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 38.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بورحيم أنس):)388)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات وموطن الشركاء):

عنوانه:) أنس  بورحيم  السيد 
رقم:9  أ4،) عمارة:) باشكو،) إقامة 

28428)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وموطن مسيري الشركة:
عنوانه:) محمد  بورحيم  السيد 
رقم:9  أ4،) عمارة:) باشكو،) إقامة 

28428)الدار البيضاء،)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2828)تحت رقم)736168.
26(I

FLASH ECONOMIE

 HEALTH AND SCIENCE
PHARMA

إعالن متعدد القرارات

 HEALTH AND SCIENCE
 PHARMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 188.888 درهم 
 مقرها اال تماعي: 55 شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني 
الطابق 1 ك ه - الدارالبيضاء
 رأسمالها : 188.888 درهم

رقم التقييد في السجل التجاري: 
479173

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)85)يناير)2823)قرر الشركاء)

ما يلي
تفويت الحصص)

الرشيدي) علي  السيد  تفويت 
حنان) للسيدة  حصة  (334 العلوي)

مستعمد)
 333 معزوز) وليد  السيد  تفويت 

حصة إلى للسيدة غزالن األنصري
 333 قيبو) غيثة  السيدة  تفويت 

حصة للسيدة سمية فارس
:التقسيم الجديد للحصص

 334 مستعمد) حنان  السيدة 
حصة

 333 األنصري) غزالن  السيدة 
حصة

السيدة سمية فارس)333)حصة

املجموع)1888)حصة

علي) القديم  املسير  استقالة 

السيدة) تعيين  و  العلوي  الرشيدي 

غزالن) السيدة  (, مستعمد) حنان 

فارس) سمية  السيدة  األنصري,)

غير) ملدة  للشركة  كمسيريين  دد 

محدودة

من) و15) (7  ,  6 تعديل الفصول) (

النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54273)
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FLASH ECONOMIE

 MAISON DES

 TRAVAUX,DES

 FOURNITURES ET DES

SERVICES S.A.R.L. AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MAISON DES TRAVAUX,DES

 FOURNITURESET DES

 SERVICES

S.A.R.L. AU 

تأسيس شركة

أوال:)بمقت�سى عقد عرفي)،)بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (2822 د نرر) (21

محدودة املسؤولية الشريك الوحيد)

ذات الخصائص التالية:)

 MAISON (« شركة) التسمية:)

 DES TRAVAUX,DES

 FOURNITURESET DES

 SERVICES

S.A.R.L. AU 

املسؤولية) محدودة  شركة  (» (

ذات الخصائص التالية:

العام,) تموين  أدوات,) الهدف:)

األشغال املختلفة و) (, الـتزويد الـعام)

التـجارة

شارع) (5(8 (: أال تماعي) املقر  (
 -  3 املسيرة الطابق الثاني شقة رقم)

الناظور.
)املدة:)مدة الشركة محددة في)99 

سنة.
محدد في) الرأسمال اال تماعي:) (
مئة ألف درهم)))188.888,88)درهم)
حصة) (( (1888 () قسمت إلى ألف) ()
درهم) (188 ا تماعية من فئة مائة)
كما) ومحررة  مكتتبة  كلها  للواحدة 

يلي:
)السيد كـرم بنطـال7).......)1888 

حصة
السنة) اال تماعية:) السنة  (
اال تماعية تبتدئ في الفاتح من يناير)

لتنتهي في)31)من ديسمرر.
الشركة) لتسيير  عين  التسيير:) (

وملدة غير محدودة:
رقم) بنطـال7  كـرم  السيد  (

 S494594(البطاقة الوطنية
تم اإليداع القانوني بكتابة) ثانيا:)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بالناطور بتاريخ)20/01/2023)تحت)

رقم)5156.

278I

مكت7 املتني للمحاسبة و التدبير

LA MAISON EN VOGUE
إعالن متعدد القرارات

مكت7 املتني للمحاسبة و التدبير
ساحة نفارا 3 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 98848، 
طنجة املغرب

LA MAISON EN VOGUE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
يوسف ابن تاشفين - إقامة شهباء 
 C - محل بالدور األر�سي بلوك -

98888 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.138873

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)83)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
محدودة) غير  ملدة  تعيين  على  تأكيد 
السيد مصطفى) للشركة:) كمسيرين 

العمراني والسيدة غادة العمراني)
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)12:)الذي ينص على مايلي:)
يدير الشركة شخص طبيعي أو أكثر)
يتم اختياره من بين الشركاء...............)
مدة) تحديد  عدم  حالة  في 
تم تعيين كمسيرين) تفويضه............)
السيد) (.1 للشركة ملدة غير محدودة:)
مهندس) مغربي،) مصطفى العمراني،)
ببني) (28/8/1959 من مواليد) دولة،)
بطنجة) واملقيم  العرائش،) (/  رفت)
الروضة) تجزئة  املجاهدين  طريق 
رقم)11،)2.)والسيدة غادة العمراني،)
مواليد) من  شركة،) مسيرة  مغربية،)
واملقيمة) بطنجة،) (03/06/1994
إقامة) القادرية  تجزئة  بطنجة 
اللذان قبال) (.9 الصنوبر بلوك د رقم)
ويؤكدا عدم ممارستهما ألي وظيفة)
أخرى غير متوافقة............................)
نظام التوقيع اال تماعي:)تعد الشركة)
أي) بمو 7  قانوني  بشكل  مسؤولة 
بها من خالل) تتعلق  وثيقة  او  عمل 
التوقيع على دلك بشكل فردي من)

أحد املسيرين املذكورين أعاله.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (38 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم)3)2611.

271I

SOCOJUFI SARL

VRAI CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 18

 LOUBILA(BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA(MAROC
VRAI CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 

بوركون - 28248 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
566711

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VRAI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة) (18 (: عنوان املقر اال تماعي)
الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال)
البيضاء) الدار  (28248 (- بوركون)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: الشلح) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الشلح  ياسين  السيد 
 16 شقة) (7 عمارة) الحمد  تجزئة 

24885)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الشلح  ياسين  السيد 
 16 شقة) (7 عمارة) الحمد  تجزئة 

24885)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)52835).

272I

COFISCOM

 BUREAU D›ÉTUDES

 TECHNIQUE ET

 D›ASSISTANCE EN

 IRRIGATION DE LA

»MOULOUYA »BETASIM
إعالن متعدد القرارات

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 BUREAU D›ÉTUDES

 TECHNIQUE ET D›ASSISTANCE

 EN IRRIGATION DE LA

MOULOUYA »BETASIM« »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 12 

طريق السعيدية - 63388 بركان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1685

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص ا تماعية من السيد)

الخونشافي) السيد  الى  بوهرية  واد 

السعيد:)588)حصة ا تماعية

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

مسؤولية محدودة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط الشركة:)وذلك بإضافة)

وتصدير) استيراد  التالية:) االنشطة 
مقاول) و  الفالحية  املنتجات   ميع 

أشغال مختلفة أو أشغال البناء

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد بوهرية  واد بصفته)

مسير للشركة من مهامه)

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
السعيد) الخونشافي  السيد  تعيين 
مسيرين) بوهرية  واد  السيد  و 
بتوقيعين) يديرانها  للشركة   ديدين 

منفصلين
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
هوشركة) للشركة  القانوني  الشكل 

ذات مسؤولية محدودة)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
نشاط الشركة هو:مكت7 الدراسات)
استيراد) الفنية و املساعدة في الري،)
الفالحية،) املنتجات  وتصدير  ميع 

اشغال مختلفة أو اشغال البناء
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
النقدية) املساهمات:املساهمات 
السيد) كالتالي  الشركاء) بين  مقسمة 
بوهرية  واد)58.888)درهم و السيد)

الخونشافي السعيد)58.8888)درهم
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
رأسمال) الرأسمال اال تماعي:) مايلي:)
188.888)درهم مقسمة) الشركة هو)
درهم) (188 حصة بقيمة) (1.888 الى)
للحصة مقسمة بين الشركاء)كالتالي:)
حصة) (588 بوهرية  واد) السيد 
 588 السعيد) الخونشافي  السيد  و 

حصة
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
التعيين-املدة-وصالحيات) مايلي:)
بوهرية) السيد  تعيين  االدارة:تقرر 
السعيد) الخونشافي  السيد  و   واد 

مسيران للشركة ملدة غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)18/2023.
273I

LAAJEB ACCOUNTING

LKAID TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING
 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،
TETOUAN MAROC
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LKAID TRAVAUX DIVERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

 يش امللكي إقامة  وهرة تطوان 
رقم C - 93000 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(689
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 31)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (LKAID TRAVAUX DIVERS
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي شارع  يش امللكي)
 C - 93888(إقامة  وهرة تطوان رقم
تطوان املغرب نتيجة ل):)عدم إمكانية)

استمرار الشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تطوان) إقامة  وهرة  امللكي   يش 

رقم)C - 93888)تطوان املغرب.)
و عين:

السيد)ة()موح بوحايك و عنوانه)ا()
حي فم العليق شار املورسكيين زنقة)
املغرب) املضيق  (93288 اندلسيين)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2649.

274I

مكت7 معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

TRANS KHMS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكت7 معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 14288، سيدي سليمان 

املغرب

TRANS KHMS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 

رقم 3 اقامة الياسمين شارع يعقوب 
املنصور 25 - 14888 القنيطرة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.556(1

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2822 أكتوبر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()محمد الخم�سي)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.888
1.888)حصة لفائدة السيد))ة()رشيد)

السفيري بتاريخ)27)أكتوبر)2822.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)5172.
275I

ائتمائية املحاسبة

CONSTRUCTION AQOUAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شبوط رقم 14 ، 98888، طنجة 

املغرب
 CONSTRUCTION AQOUAS

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار اوالد 
اعمر دائرة أقواس بريش قيادة 

حد الغربية دائرة أصيلة - 98855 
أصيلة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.717
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 22)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
CONSTRUCTION AQOUAS)مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
اعمر) اوالد  دوار  اإل تماعي  مقرها 

دائرة أقواس بريش قيادة حد الغربية)

دائرة أصيلة)-)98855)أصيلة املغرب)

نتيجة ل):)الجمع العام اإلستثنائي.

و حدد مقر التصفية ب دوار اوالد)

اعمر دائرة أقواس بريش قيادة حد)

الغربية دائرة أصيلة)-)98855)أصيلة)

املغرب.)

و عين:

العزيز) عبد  بوحموش  السيد)ة()

دائرة) اعمر  اوالد  دوار  عنوانه)ا() و 

الغربية) حد  قيادة  بريش  أقواس 

أصيلة املغرب) (98855 دائرة أصيلة)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

دوار) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

اوالد اعمر دائرة أقواس بريش قيادة)

حد الغربية دائرة أصيلة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (2( االبتدائية باصيلة بتاريخ)

2822)تحت رقم)49.

276I

SOFICOF

 MEP PROFESSIONNEL
SARL AU

إعالن متعدد القرارات

SOFICOF

 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1

 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب

 MEP PROFESSIONNEL SARL

AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 282 

مجموعة شروق الحي نهضة 3 - 

18888 الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1143(1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)87)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص:)السيد الفهيم طه)

للسيد) يفوت  محمد  الجليل  عبد 

1888)حصة.)فأصبح) عدالني سعيد)

السيد) (: كمايلي) املال  رأس  تقسيم 

1888)حصة.)اعتراف) عدالني سعيد)

شركاء)بهذا التفويت

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) استقالة  شركاء) قرر  كما  (-

من) محمد  الجليل  عبد  طه  الفهيم 

منص7 املسير الشركة)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)تسير الشركة من طرف السيد)

عدالني سعيد

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

عدالني) السيد  طرف  من  إمضاء)
سعيد-)وبنود أخرى

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

عدالني) السيد  طرف  من  إمضاء)
سعيد-)وبنود أخرى

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (86 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132125.

277I

CABINET ZOUINE ET ASSOCIES

 WAANDA MOROCCO
SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ZOUINE ET ASSOCIES

 BD(EMILE(ZOLA ، 20000، 1

CASABLANCA MAROC

 WAANDA MOROCCO SARLAU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 332 

شارع ابراهيم الروداني الطابق 5 

العمارة 21 اقامة الريحان, املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب 28888 

الدارالبيضاء املغرب 
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566569

 16 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 د نرر)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAANDA MOROCCO SARLAU

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألشياء) املنتجات  ملختلف  الجملة 

دون تخصص معين.

 332 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 5 الطابق) الروداني  ابراهيم  شارع 

املعاريف) اقامة الريحان,) (21 العمارة)

 28888 املغرب) الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 WAANDA GMBH الشركة)

درهم) (188 بقيمة) حصة  (:( 100

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 WAANDA GMBH الشركة)
عنوانه)ا()راينس بر ر زنقة)76)برلين)

18115)برلين املانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 (4 السيد يونس خليل عنوانه)ا()
باريس) (75819 دانجي) ظافيد  زنقة 

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)-.

27(I

COFISCOM

TRANS RAGGADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

TRANS RAGGADA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 22 

شارع النخيل تجزئة االمل عين 

الركادة - 63388 بركان املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(157

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)85)د نرر)2822)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
شارع النخيل تجزئة االمل) (22 »رقم)

عين الركادة)-)63388)بركان املغرب«)
إلى)»رقم)332)املرك7 التجاري مرروك)

- 63388)بركان املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (18 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)17/2023.

279I

cofiber(sarl

RENAIS SENS BY ANGAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cofiber(sarl

 Bd(Med 5 Immeuble(Les

 Orangers 1° Etage(Appt 3 ،

60300، berkane(maroc

RENAIS SENS BY ANGAD شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املرزوقي، تجزئة 125 أغبال - 63858 

أحفير املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7551

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) )2)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 RENAIS SENS BY الشريك الوحيد)
 188.888 رأسمالها) مبلغ  (ANGAD
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
أغبال) (125 تجزئة) املرزوقي،) تجزئة 
(: ل) نتيجة  املغرب  أحفير  (63858  -

-الحل املسبق للشركة
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املرزوقي،)تجزئة)125)أغبال)-)63858 

أحفير املغرب.)
و عين:

املختاري) الناصر  عبد  السيد)ة()
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
زنقة) عنوانه)ا() و  (FJ1294( رقم)
 63858  32 رقم) بوعرفة  البغدادي 

أحفير املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
تجزئة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

املرزوقي،)تجزئة)125)أغبال،)أحفير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)12/2023.

2(8I

SANAM HOLDING

 FINE FROZEN FRUITS AND
VEGETABLES

إعالن متعدد القرارات

SANAM HOLDING
 RUE D›IFRANE CIL 26

 CASABLANCA ، 20210،
CASABLANCA MAROC

 FINE FROZEN FRUITS AND
VEGETABLES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: كلم 11 

زنقة ل طريق زناتة الدار البيضاء - - 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4(4953

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)81)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على إستقالة السيدة كنزة)

العلج من مهامها كمسيرة للشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

وصالحيات) املدة  التعيين،) مايلي:)

املسيريين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)1188.

2(1I

B4D IMMO

B4D IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

B4D IMMO

الرقم 744 اقامة حنان  اسم 

1 زنقة بوكراع و شارع ابن سعيد 

الطابق االول بوركون ، 28848، 

الدار البيضاء املغرب

B4D IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 744 

اقامة حنان  اسم 1 زنقة بوكراع 
و شارع ابن سعيد الطابق االول 

بوركون - 28848 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42(3(5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (82 في) املؤرخ 

املصادقة على):

دينا بلمجدوب) )ة() تفويت السيد)

75)حصة ا تماعية من أصل)1.888 

محمد طه) )ة() حصة لفائدة السيد)

الدباللي بتاريخ)82)يناير)2823.
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صوفيا) )ة() السيد) تفويت 

حصة ا تماعية من) (75 بلمجدوب)

أصل)1.888)حصة لفائدة السيد))ة()

يناير) (82 محمد ادم الدباللي بتاريخ)

.2823

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54282).

2(2I

TSMC

فصاء التكوين واالستشارة 
االدارية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TSMC

 N 94 1er(ET 2eme(ETAGE

 LOTISSEMENT(EL(MENZEH 2 ،

50300، boufekrane(maroc

فصاء التكوين واالستشارة االدارية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 94, 

الطابق االول والثاني تجزئة املنزه 2 

بوفكران 58388 بوفكران املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4651

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2821 أكتوبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

فصاء) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

التكوين واالستشارة االدارية.

غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

االدارية.
 ,94 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)

 2 الطابق االول والثاني تجزئة املنزه)

بوفكران)58388)بوفكران املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 48.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

288)حصة) (: السيد سعيد بصفا)
بقيمة)188)درهم للحصة.

 288 (: ادريس) أحكوش  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

السيد سعيد بوضفا):)288)بقيمة)
188)درهم.

 288 (: أحكوش) ادريس  السيد 
بقيمة)188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سعيد بصفا عنوانه)ا()رقم)
درب املحجوب بن عبد القادر,) (,45

الزيتون)58888)مكناس املغرب.
السيد أحكوش ادريس عنوانه)ا()
الشقة1  (2( ,ج ه)  وهرة البساتين)

البساتين)58888)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحكوش ادريس عنوانه)ا()
الشقة1  (2( ,ج ه)  وهرة البساتين)

البساتين)58888)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (2( التجارية بمكناس بتاريخ)

2821)تحت رقم)54573.

2(3I

COFISCOM

BERDIS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

BERDIS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 49 
شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة الشقة 3 الطابق االول - 

63388 بركان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.73(5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (14 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
مبلغ) (BERDIS ذات الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي رقم)49)شارع البكاي)
 3 لهبيل اقامة رياض املدينة الشقة)
الطابق االول)-)63388)بركان املغرب)

نتيجة ل):)االزمة االقتصادية.
 49 و حدد مقر التصفية ب رقم)
رياض) اقامة  لهبيل  البكاي  شارع 
(- االول) الطابق  (3 الشقة) املدينة 

63388)بركان املغرب.)
و عين:

السيد)ة()يوسف وافي و عنوانه)ا()
 63388 زنقة ام الربيع حي الحرية) (7

بركان املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)15/2023.

2(4I

COFISCOM

STE SWEETY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

STE SWEETY شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 
32 وادي درعة حي النصر بركان - 

63388 بركان املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)أكتوبر)2822)تقرر حل)
STE SWEETY)شركة ذات مسؤلية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
رأسمالها)188.888)درهم وعنوان)

مقرها اإل تماعي رقم)32)وادي درعة)
حي النصر بركان)-)63388)بركان)
املغرب نتيجة لالزمة االقتصادية.

و عين:
و) حجاج  القادر  عبد  السيد)ة()
النور) حي  الر ا  زنقة  (81 عنوانه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب  بركان  (63388

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم) وفي  (2822 أكتوبر) (13 بتاريخ)
 63388 (- وادي درعة حي النصر) (32

بركان املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)16/2023.
2(5I

COFISCOM

TRASER BERKANE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

TRASER BERKANE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 49 
شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة الشقة 3 الطابق االول - 

63388 بركان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.73(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (14 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 TRASER الوحيد) الشريك  ذات 
 188.888 BERKANE)مبلغ رأسمالها)
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درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم)
شارع البكاي لهبيل اقامة رياض) (49
(- االول) الطابق  (3 الشقة) املدينة 
(: ل) نتيجة  املغرب  بركان  (63388

االزمة االقتصادية.
 49 و حدد مقر التصفية ب رقم)
رياض) اقامة  لهبيل  البكاي  شارع 
(- االول) الطابق  (3 الشقة) املدينة 

63388)بركان املغرب.)
و عين:

السيد)ة()ايوب اسيكي و عنوانه)ا()
 63388 زنقة ام الربيع حي الحرية) (7

بركان املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)14/2023.
2(6I

IF TRAV

IF TRAV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

IF TRAV
حي الربيع زنقة الكستناء 3 رقم 4 

و دة ، 68888، و دة املغرب
IF TRAV شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : و دة، 
حي الربيع بيال زنقة الكستناء 3 رقم 

84 - 68888 و دة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.35137

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (15 في) املؤرخ 
مسؤلية) ذات  شركة  (IF TRAV حل)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)
الربيع) حي  و دة،) اإل تماعي  مقرها 
 -  84 رقم) (3 الكستناء) زنقة  بيال 
لعدم) نتيجة  املغرب  و دة  (68888

استمرارية املشروع.

و عين:
بخاري) اللطيف  عبد  السيد)ة()

زنقة) الربيع  حي  و دة  عنوانه)ا() و 
و دة) (68888  84 رقم) (3 الكستناء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي و دة،) (2822 د نرر) (15 بتاريخ)
رقم) (3 حي الربيع بيال زنقة الكستناء)

84 - 68888)و دة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (2( بتاريخ) بو دة  التجارية 

2822)تحت رقم)2186.

2(7I

 STE MOROCCO TOURS ADVENTURE SARL

AU

 ste MOROCCO TOURS

ADVENTURE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MOROCCO TOURS

ADVENTURE SARL AU

قصر الرملية سيدي علي الريصاني ، 

52458، الريصاني املغرب

 ste MOROCCO TOURS

ADVENTURE SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

الرملية سيدي علي الريصاني - 

52458 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ste MOROCCO TOURS (:

.ADVENTURE SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 organisation de circuits

.touristiques
قصر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- الريصاني) علي  سيدي  الرملية 

52458)الريصاني املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
القائد) ايت  محمد  السيد 
الرملية سيدي علي) قصر  عنوانه)ا()

الريصاني)52458)الريصاني املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
القائد) ايت  محمد  السيد 
الرملية سيدي علي) قصر  عنوانه)ا()

الريصاني)52458)الريصاني املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) بالرشيدية  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)1733.

2((I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 GOOD MORNING
ESSAOUIRA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD(AL(MASSIRA

 ESSAOUIRA(Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

 GOOD MORNING ESSAOUIRA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

االول من املنزل رقم 86 زنقة تريبولي 
- 44888 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (27

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MORNING ESSAOUIRA

مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمليات التجارية و إدارة الخدمات)))

تسيير املؤسسات السياحية(.

الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

االول من املنزل رقم)86)زنقة تريبولي)-)

44888)الصويرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 BENNANI JEAN MARC السيد)

 188 HEDDY(:(1.000)حصة بقيمة)

درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 BENNANI JEAN MARC السيد)
زنقة) (86 رقم) عنوانه)ا() (HEDDY

تريبولي)44888)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 BENNANI JEAN MARC السيد)
زنقة) (86 رقم) عنوانه)ا() (HEDDY

تريبولي)44888)الصويرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 االبتدائية بالصويرة بتاريخ)

2823)تحت رقم)26/2023.

2(9I
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BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE BRICKITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطابق 2 مكت7 5 تجزئة  نة 

الزيتون 1 بنسودة فاس ، 38888، 

فاس املغرب

STE BRICKITY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : القطعة 

1)18 رقم 13 زنقة 4 حي الرياض 

طريق صفرو فاس - 38888 فاس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.68373

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2822 د نرر) (29 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (STE BRICKITY حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

 13 رقم) (18(1 القطعة) اإل تماعي 

صفرو) طريق  الرياض  حي  (4 زنقة)

فاس املغرب نتيجة) (38888 (- فاس)

لقلة الخررة و املنافسة القوية.

و عين:

السيد)ة()محمد شاهدي وزاني و)

عنوانه)ا()فاس)38888)فاس املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

2822)وفي القطعة) 31)د نرر) بتاريخ)

الرياض) حي  (4 زنقة) (13 رقم) (18(1

فاس) (38888 (- فاس) طريق صفرو 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ))1)يناير)2823 

تحت رقم))8)5.

298I

STE AYAD CONSULTING SARL

BOUACHIR TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME(ETAGE(APPT(N°9 ،

60000، OUJDA(MAROC

BOUACHIR TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 شارع 

ازيماني الطي7 حي االندلس و دة - 

68888 و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33655

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2822 د نرر) (14 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 BOUACHIR الوحيد) الشريك  ذات 

 188.888 رأسمالها) مبلغ  (TRANS

 12 اإل تماعي) درهم وعنوان مقرها 

االندلس) حي  الطي7  ازيماني  شارع 

68888)و دة املغرب نتيجة) (- و دة)

ل):)الغاء)املشروع.

و حدد مقر التصفية ب)12)شارع)

(- ازيماني الطي7 حي االندلس و دة)

68888)و دة املغرب.)

و عين:

و) بوعشير  محمد  السيد)ة()

 66629 باملانيا) مقيم  عنوانه)ا()

فريسن املانيا كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)196.

291I

somadik

EBREX TOURS
إعالن متعدد القرارات

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

EBREX TOURS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة غزة 
حي موالي رشيد بلوك ا 28 رقم 34 

- - العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.28221

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بيع)38888)حصة من السيدة اميمة)

البحراوي إلى السيدة سمية رك�سي)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيدة اميمة البحراوي من)
الشركة و تعيين السيدة سمية رك�سي)

مساهمة وحيدة لشركة)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
لشركة) كنتا مسير ديد  تعيين عمر 

تسير بامضاءه
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

16.86.87
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)84)3.
292I

FLASH ECONOMIE

GRAPHITE DU NORD 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 GRAPHITE DU NORD شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 144 شارع 
محمد سميحة طابق 6 املكت7 35 - 

28898 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567557
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRAPHITE DU NORD
غرض الشركة بإيجاز):)التنقي7 و)
استغالل  ميع املنا م بشكل مباشر)

أو غير مباشر.
املعادن) وتجارة  استغالل  (

املختلفة.
رخص) على  ميع  الحصول 
أو) تصريف  (، اواالستغالل) التنقي7 

استغالل هذه الرخص.
 144 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شارع محمد سميحة طابق)6)املكت7)

35 - 28898)الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
عبداالوي) الرحمان  عبد  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبداالوي) الرحمان  عبد  السيد 
املركز  رادة) لعوينات  عنوانه)ا()

64572) رادة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عبداالوي) الرحمان  عبد  السيد 
املركز  رادة) لعوينات  عنوانه)ا()

64572) رادة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 86 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53336).
293I

FOUZMEDIA

NOTIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
NOTIM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 
موالي عبدالعزيز إقامة موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 القنيطرة 14888 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67((7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOTIM
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقاول في)

االشغال املختلفة او البناء
-)مقاول في نقل البضائع.

 59 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شارع موالي عبدالعزيز إقامة موالي)
عبدالعزيز الرقم)4)القنيطرة)14888 

القنيطرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خشان  محمد  السيد 

 14888 املناصرة) الهيالفة  دوار 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() خشان  محمد  السيد 

 14888 املناصرة) الهيالفة  دوار 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)12)يناير)

2823)تحت رقم)-.

294I

ديوان األستادة سليمة بلهاشمي

 STE »ORIENTAL POIDS
LOURDS«SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

ديــوان األستــاذة سليمــة بلهاشمــي

موثقـــــــــــة

2، زنقة أم البنين، الطابق الثاني، 

شقة -3 و ــدة

الهاتف : 38 73 78 36 85 

 LA(SOCIETE » ORIENTAL(POIDS

,LOURDS« S.A.R.L

هبة حصص ا تماعية

تلقتــه) توثيقي  عقد  -/Iبمقتضــى 

موثقــة) بلهاشمــي،) سليمــة  األستــاذة 

(، (2822 يونيو) (16 بتاريــخ) بو ــدة،)

وهبت االنسة زين7 الحميدي مجموع)

في) املتمثلة  اال تماعية  حصصها 

289)حصة و التي تمتلكها في الشركة)

املسماة) املحدودة  املسؤولية  دات 

 »ORIENTAL POIDS LOURDS  «
 1.888.888,88 رأسمالهــا اال تماعــي)

درهــم ومقرهــا اال تماعــي و دة شارع)

(، مكرر) (93 الرقم) الخامس  محمد 

لفائدة السيد محمد الحميدي.)

الثاني) الفصول:) تغيير  تم  وأل له 

من) ()7( والسابع) السادس)6() (،)2(

القانوني األسا�سي للشركة وهو كاآلتي):

الفصل الثاني))2():)التسميــة)

 ORIENTAL POIDS (« شركة)

LOURDS«)ش.م.م بشريك وحيد)»)

الفصل السادس))6():)الحصص

الحصة) الوحيد  الشريك  قدم 

النقدية:)

محمد......) الحميدي  السيد 

1.888.888,88)درهم

 1.888.888,88 (: املجمــــــــــــــــــوع)

درهــــم

الرأسمال) (: ()7( (: الفصل السابع)

اال تماعي

بمبلغ) اال تماعي  الرأسمال  حدد 

إلى) مقسم  درهم  (1.888.888,88

 188,88 18.888)حصة ا تماعية بـ)

درهم للواحدة حس7 حصة الشريك)

الوحيد كالتالي):)

 18.888 السيد الحميدي محمد)

حصة

حصة) (18.888 (: املجمــــــــــــــــــوع)

ا تماعية

القانونــي) اإليــداع  -/IIIتــم 

بتاريــخ) بو دة  التجارية  باملحكمــة 

18/01/2023)تحت عدد)4)23. 

لإلشــــــارة والخالصــة

ذ.)سليمــة بلهاشمــي)

295I

CASA COMPTES

NJ TECH TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

NJ TECH TRADING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 282 شارع 
عبد املومن الطابق السفلي رقم 5 - 

28368 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.561295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) 38)د نرر) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

الدردري أحمد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54526).
296I

Adref nord

Adref nord
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Adref nord
 av(mamoun(rue 01 n 28 av

 mamoun(rue 01 n 28، 93000،
Tetouan Maroc

Adref nord شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 
ا.ا.بلوك1_2 الواقع في زاوية شارع 
تارودانت شوارع مراكش بطنجة - 

93838 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133717
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Adref (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.nord
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بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)
امليتال.

(: اال تماعي) املقر  عنوان 
شارع) زاوية  في  الواقع  ا.ا.بلوك1_2)
(- بطنجة) مراكش  شوارع  تارودانت 

93838)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أبجة  محمد  السيد 
إقامة بنونة كويلما) (4 رقم) بلوك د2)

تطوان)93888)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() أبجة  محمد  السيد 
إقامة بنونة كويلما) (4 رقم) بلوك د2)

تطوان)93888)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة بتاريخ)-)تحت رقم)-.

297I

STE SKY AFFAIRES(شركة سكاي افير

 STE DBABI DE TRAVAUX
DIVERS شركة ضبابي لالشغال 

املختلفة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE SKY شركة سكاي افير
AFFAIRES

ملتقى شارع محمد الخامس و شارع 
الحسن الثاني اقامة عثمان الطابق 
الثاني رقم 6 بني مالل، 23888، بني 

مالل املغرب
 STE DBABI DE TRAVAUX

DIVERS شركة ضبابي لالشغال 
املختلفة شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 125 حي 
رياض السالم بني مالل بني مالل 

23888 بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24(5

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2822 د نرر) (2( في) املؤرخ 

 STE DBABI DE TRAVAUX حل)

لالشغال) ضبابي  شركة  (DIVERS

مسؤلية) ذات  شركة  املختلفة 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)

رياض) حي  (125 اإل تماعي) مقرها 

السالم بني مالل بني مالل)23888)بني)

مالل املغرب نتيجة لتوقيف.

و عين:

و) الضبابي  صالح  السيد)ة()

السالم) رياض  حي  (125 عنوانه)ا()

23888)بني مالل املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ))2)د نرر)2822)وفي حي رياض)

 23888 (- 125)بني مالل) السالم رقم)

بني مالل املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

16)يناير) االبتدائية ببني مالل بتاريخ)

2823)تحت رقم)1374.

29(I

MED YOU NEGOCE

MED YOU NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MED YOU NEGOCE

زاوية زنقة االمير موالي عبد هللا 

و زنقة النخلة عمارة 1 الطابق 

4 الشقة رقم 7 ، 28888، 

الدارالبيضاء املغرب

MED YOU NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية زنقة 

االمير موالي عبد هللا و زنقة النخلة 

عمارة 1 الطابق 4 الشقة رقم 7 - 

28888 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565969

 86 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 د نرر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.YOU NEGOCE
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر اال تماعي):)زاوية زنقة)
االمير موالي عبد هللا و زنقة النخلة)
 -  7 الشقة رقم) (4 الطابق) (1 عمارة)

28888)الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يوسف النف�سي عنوانه)ا()
 12 عمارة) (31 زنقة) (82 الساملية)
الدارالبيصاء) (28888  81 الشقة)

املغرب.
السيد احمد الررهومي عنوانه)ا()
سكنية) مج  (11 رقم) (2 عمارة) البدر 
 28888 الررنو�سي) سيدي  (9

الدارالبيصاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف النف�سي عنوانه)ا()
 12 عمارة) (31 زنقة) (82 الساملية)
الدارالبيضاء) (28888  81 الشقة)

املغرب
السيد احمد الررهومي عنوانه)ا()
سكنية) مج  (11 رقم) (2 عمارة) البدر 
 28888 الررنو�سي) سيدي  (9

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)-.

299I

اثتمانية صال ح الدين

COD SECRET SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية صال ح الدين
عمارة 423 شقة 3 ابواب مراكش 
زون 39 مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب
COD SECRET SARLAU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 
رقم 6 عين ايطي عمارة اال طل�سي 

تور النحيل مراكش - 48888 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1324(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 COD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SECRET SARLAU
لة) وكا  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املاركوتين)
ديجيتال.

الشقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
رقم)6)عين ايطي عمارة اال طل�سي تور)
مراكش) (48888 (- مراكش) النحيل 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
188)حصة) (: السيد بوس هشا م)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد بوس هشا م عنوانه)ا()26 

تجز ئة ادرار مراكش)48888)مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوس هشا م عنوانه)ا()26 

تجز ئة ادرار مراكش)48888)مراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)35)143.

388I

SOFICOF

 THE WHITE GARDEN.

SARL.AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFICOF

 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1

 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب

 THE WHITE GARDEN SARL.AU.

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 54 زنقة 

تانسيفت شقة رقم 1 اكدال - 

18888 الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.152793

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2822 شتنرر) (21 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 THE WHITE.الوحيد الشريك  ذات 

مبلغ رأسمالها) (GARDEN SARL.AU

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888,88
تانسيفت شقة) زنقة  (54 اإل تماعي)
رقم)1)اكدال)-)18888)الرباط املغرب)
التجاري) النشاط  حل  (- (: ل) نتيجة 
للشركة)54)زنقة تانسيفت شقة رقم)

1)اكدال الرباط

األبيض) طارق  السيد  تعيين  (-
الحق) وإعطائها  الشركة  حل  قصد 

إلتمام ذلك
-)بنود أخرى.

 54 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
(- اكدال) (1 زنقة تانسيفت شقة رقم)

18888)الرباط املغرب.)
و عين:

و) األبيض  طارق  السيد)ة()
تجزئة) مطير  بني  زنقة  (4 عنوانه)ا()
الرباط) (18888 السو�سي) مرروكة 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)9)1321.
381I

SOFICOF

BATICOAST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
BATICOAST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 6 زنقة 
ضاية العوا الطابق الرابع شقة رقم 
16 اكدال الرباط - 18888 الرباط 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.168499

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 19)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (BATICOAST SARL
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888,88
اإل تماعي)6)زنقة ضاية العوا الطابق)
الرباط) اكدال  (16 رقم) الرابع شقة 
(-(: - 18888)الرباط املغرب نتيجة ل)

حل النشاط التجاري للشركة)6)زنقة)
ضاية العوا الطابق الرابع شقة)-)رقم)

16)اكدال الرباط
الحسيين) السيد  تعيين  (
الحرمو�سي والسيد محمد الشرفاوي)
الحق) وإعطائها  الشركة  حل  قصد 

إلتمام ذلك
.

زنقة) (6 و حدد مقر التصفية ب)
ضاية العوا الطابق الرابع شقة رقم)

16)اكدال)-)18888)الرباط املغرب.)
و عين:

الحرمو�سي) الحسيين  السيد)ة()
)) والنار) 9)سكتور) و عنوانه)ا()رقم)
الرياض) حي  (F عمارة) (26 تجزئة)
)ة() الرباط املغرب كمصفي) (18888

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132198.
382I

SOFICOF

 AMIZYA CONSTRUCTION
SARL.AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
 AMIZYA CONSTRUCTION
SARL.AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 9 مكرر 
نهضة 1 إضافي اليوسفية - 18888 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

165497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (27

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 AMIZYA CONSTRUCTION

.SARL.AU

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقاري) اإلنعاش  (- أنواعه) بجميع 
قصد) أرا�سي  وحيازة  والسياحي 

البناء)وتشييد عمارات للبيع من أ ل)

العقار) وإنعاش  التجارة  أو  السكن 

بجميع أنواعه.

-)وعموما قيام بكل املعطيات التي)

املباني،) تقسيم  من  الشركة  تنمي 

التجهيزات) وتبادل  بيع شراء) تأ ير،)

لجميع) مباشرة  الغير  أو  املباشرة 

املباني.
مكرر) (9 (: عنوان املقر اال تماعي)

 18888 (- إضافي اليوسفية) (1 نهضة)

الرباط املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اكناو  لحسن  السيد 

 1 النهضة) العهد حي  مجموعة  (786

الرباط)18888)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() اكناو  لحسن  السيد 

 1 النهضة) العهد حي  مجموعة  (786

الرباط)18888)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم))13235.

383I



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2408

FIDULATIMO

BIOMATEC SARLAU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،

20400، CASABLANCA(MAROC

BIOMATEC SARLAU شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املالزم مخمد محرود الطابق السفلي 

محل رقم 92 بلفدير الدار البيضاء - 

28383 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIOMATEC SARLAU

و) شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

و) الزراعية  املعدات  تركي7  و  بيع 

الصناعية

استيراد و تصدير.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

املالزم مخمد محرود الطابق السفلي)

92)بلفدير الدار البيضاء)-) محل رقم)

28383)الدارالبيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: الرغيوي) بوشتى  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوشتى الرغيوي عنوانه)ا()
طريق الرباط م س)3)عمارة)3)الشقة)
18)عين السبع الدار البيضاء)28258 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الرغيث  وفاء) السيدة 
رقم) (( عمارة) م  اقامة سكني شطر 
 28688 البيضاء) الررنو�سي  ((21

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54727)88.

384I

FIDUCIAIRE RAKIB

JS INCENDIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAKIB
 N° 02 RUE(ABOU(INAN(EL

 MARIN ، 24020، EL(JADIDA
MAROC

JS INCENDIE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الخامس شقة 
17 - 22888 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5698(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INCENDIE
توريد) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 
معدات) وتركي7  ميع  وصيانة 

مكافحة الحريق.
والسالمة) والصحة  الجودة  (•

والبيئة والرصد.
ومنتجات) مواد  استيراد  ميع  (•

السالمة واملستلزمات الصناعية..
46)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
الزرقطوني الطابق الخامس شقة)17 

- 22888)الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد أحمد مستحسين):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مستحسين) أحمد  السيد 
عنوانه)ا()الرقم)71)تجزءة املوحدين)

24888)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
مستحسين) أحمد  السيد 
عنوانه)ا()الرقم)71)تجزءة املوحدين)

24888)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55145)88.
385I

HIGH EDGE CONSULTING

ART BH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب
ART BH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل الفا�سي زنقة 3 اقامة احساين 

رقم 44 )السدة( تطوان - 93888 
تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ART (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BH
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االكسسوارات الهاتفية و التبغ.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
3)اقامة احساين) عالل الفا�سي زنقة)
 93888 (- تطوان) )السدة() (44 رقم)

تطوان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: حساين) بن  رضا  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: السيد محمد ابن حساين)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حساين) ابن  محمد  السيد 
شارع عبد السالم ماشان) عنوانه)ا()
شقة) (4 زنقة أ اقامة بن حساين ط)

28)تطوان)93888)تطوان املغرب.
السيد رضا بن حساين عنوانه)ا()
ا) اقامة  ماشان  السالم  عبد  شارع 
حساين ط)1)شقة)4)تطوان)93888 

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حساين) ابن  محمد  السيد 
شارع عبد السالم ماشان) عنوانه)ا()
شقة) (4 زنقة أ اقامة بن حساين ط)

28)تطوان)93888)تطوان املغرب
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السيد رضا بن حساين عنوانه)ا()
ا) اقامة  ماشان  السالم  عبد  شارع 
حساين ط)1)شقة)4)تطوان)93888 

تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (83 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2618.
386I

ARDCE SARL AU

 أش.سرفيس أ.د
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARDCE SARL AU
 AIN SEBAA CASABLANCA

 Casablanca، 20000،
CASABLANCA MAROC

 أش.سرفيس أ.د شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 281, زنقة 
مصطفى املعاني الطابق 4 ، الدار 
البيضاء - 28888 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567267
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

أش.سرفيس أ.د.
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األثاث.
عنوان املقر اال تماعي):)281,)زنقة)
الدار) (، (4 الطابق) املعاني  مصطفى 
البيضاء) الدار  (28888 (- البيضاء)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ر�سى مسرور):)188)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مسرور  ر�سى  السيد 
الطابق) املعاني  زنقة مصطفى  (,281
الدار) (28888 البيضاء) الدار  (، (4

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مسرور  ر�سى  السيد 
الطابق) املعاني  زنقة مصطفى  (,281
الدار) (28888 البيضاء) الدار  (، (4

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 84 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)4)527) .

387I

fiduazizi

SOLARIVE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7888، 

العيون املغرب
SOLARIVE TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 

25 مارس بلوك Y رقم 544 مدينة 
25 مارس بلوك Y رقم 544 78888 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44123
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLARIVE TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستيراد.

مدينة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
مدينة) (544 رقم) (Y بلوك) مارس  (25
 78888  544 رقم) (Y مارس بلوك) (25

العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:)1.888.888 

درهم،)مقسم كالتالي:

(: سوسان) املالك  عبد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (5.888

للحصة.

السيد يدير اعي�سى):)5.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

(: سوسان) املالك  عبد  السيد 

5888)بقيمة)188)درهم.

السيد يدير اعي�سى):)5888)بقيمة)

188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

سوسان) املالك  عبد  السيد 

 71888  27 حي االمل رقم) عنوانه)ا()

بو دور املغرب.

عنوانه)ا() اعي�سى  يدير  السيد 

تجزئة الوازيس رقم)12)تاركة)48888 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

سوسان) املالك  عبد  السيد 

 71888  27 حي االمل رقم) عنوانه)ا()

بو دور املغرب

عنوانه)ا() اعي�سى  يدير  السيد 

تجزئة الوازيس رقم)12)تاركة)48888 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (26 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2822)تحت رقم)3617/2022.

38(I

fiduazizi

GLORY SPA ET COIFF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7888، 

العيون املغرب
GLORY SPA ET COIFF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي رشيد بلوك K رقم 143 شارع 
موالي رشيد بلوك K رقم 143 

78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44125
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLORY SPA ET COIFF
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجميل و الحالقة.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 143 رقم) (K بلوك) رشيد  موالي 
 143 K)رقم) شارع موالي رشيد بلوك)

78888)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد نورة ابوتزارت):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: ابوتزارت) ايمان  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
السيد نورة ابوتزارت):)588)بقيمة)

188)درهم.
 588 (: ابوتزارت) ايمان  السيد 

بقيمة)188)درهم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ابوتزارت  نورة  السيد 
زنقة الحيرة رقم)84)حي موالي رشيد)

الشطر الثاني)78888)العيون املغرب.

السيد ايمان ابوتزارت عنوانه)ا()

 54 العمارة) عفان  بن  عثمان  شارع 
الشقة)83)حي املسيرة)78888)العيون)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ايمان ابوتزارت عنوانه)ا()

 54 العمارة) عفان  بن  عثمان  شارع 
الشقة)83)حي املسيرة)78888)العيون)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (26 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2822)تحت رقم)3627/2022.

389I

fiduazizi

STEPAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7888، 

العيون املغرب

STEPAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مدينة 

الوفاق بلوك Y رقم 185 مدينة 

الوفاق بلوك Y رقم 185 78888 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

442(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STEPAC

و) البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال متعددة.

مدينة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

مدينة) (185 رقم) (Y بلوك) الوفاق 

 78888  185 رقم) (Y بلوك) الوفاق 

العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:)1.858.888 

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.258 (: السيد لحبي7 الدمايمي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد عبد املجيد التباع):)5.258 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

 5258 (: الدمايمي) السيد لحبي7 

بقيمة)188)درهم.

 5258 السيد عبد املجيد التباع):)

بقيمة)188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحبي7 الدمايمي عنوانه)ا()

البير) (24888 اغديرة) لوطى  دوار 

الجديد املغرب.

التباع) املجيد  عبد  السيد 

معاشو) بن  الكرادة  دوار  عنوانه)ا()

26888)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لحبي7 الدمايمي عنوانه)ا()

البير) (24888 اغديرة) لوطى  دوار 

الجديد املغرب

التباع) املجيد  عبد  السيد 

معاشو) بن  الكرادة  دوار  عنوانه)ا()

26888)برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3757/2023.

318I

STE FIDUCAT

ALL NUTS MARKET
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

ALL NUTS MARKET شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الشطر 

82 حرف ج رقم 91 تامنصورت - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NUTS MARKET

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفواكه الجافة بالجملة

االستيراد والتصدير.

الشطر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- تامنصورت) (91 رقم) حرف ج  (82

48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

االدري�سي) محمد  موالي  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

االدري�سي) محمد  موالي  السيد 

طريق رياض لعروس رقم) عنوانه)ا()

236 48888)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

االدري�سي) محمد  موالي  السيد 

طريق رياض لعروس رقم) عنوانه)ا()

236 48888)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143669.

311I

استشارات بشير

ريزيست سطور
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

استشارات بشير

حي الشرف عملية الهدى العمارة 4 

الشقة 4 الدور 1 ، 48888، مراكش 

املغرب

ريزيست سطور شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 223 

عمارة سلمى 1 زنقة الريف ق1 - 

48888 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.182455

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2822 د نرر) (21 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»188.888)درهم«)أي من)»188.888 

عن) درهم«) (288.888« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)59)143.

312I



2411 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

LHALWI EXPRESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,56

90000، Tanger(Maroc

LHALWI EXPRESS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 28 شارع 

القا�سي عياض الطابق االول الشقة 

رقم 2 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

134181

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LHALWI EXPRESS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع الوطنية و الدولية.

28)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

القا�سي عياض الطابق االول الشقة)

رقم)2 - 98888)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: مصباح) احمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مصباح  احمد  السيد 
زنقة الشهيدة املسافر) حي الشهداء)

طنجة) (98888  44 رقم) عائشة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مصباح  احمد  السيد 
زنقة الشهيدة املسافر) حي الشهداء)

عائشة رقم)44 98888)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)945.

313I

سيكو يس شمم

 Sté YELATTABI IMPORT 

)EXPORT sarl(au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

سيكو يس شمم

)9 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32888، الحسيمة املغرب

 Sté YELATTABI IMPORT 

EXPORT sarl(au( شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : مركز 

تماسينت - بني ورياغل -امرابطن - 

32282  ماعة امرابطن املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3225

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2822 د نرر) (2( في) املؤرخ 

 Sté YELATTABI IMPORT حل)

ذات) شركة  ()EXPORT sarl(au

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 28.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي مركز)

-امرابطن) ورياغل) بني  (- تماسينت)

املغرب) امرابطن  32282) ماعة   -

نتيجة القتصادي.

و عين:
و) العتابي  يوسف  السيد)ة()
بني) (- تماسينت) مركز  عنوانه)ا()
32282) ماعة) امرابطن) (- ورياغل)
)ة() كمصفي) املغرب  امرابطن 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
مركز) وفي  (2822 د نرر) (2( بتاريخ)
(- امرابطن) (- بني ورياغل) (- تماسينت)

32282) ماعة امرابطن املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)18)يناير)

2823)تحت رقم)9.
314I

CASA COMPTES

AUDITION CONFORT
إعالن متعدد القرارات

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

AUDITION CONFORT »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: فضاء 

املنصور، 22 شارع يعقوب املنصور 
رقم 16 الطابق األول املعاريف - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.439521

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)21)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) النشاط  أن  على  التأكيد 
وكراء) وبيع  شراء) (- (- هو:) للشركة 
وتعديل األ هزة الطبية وشبه الطبية)
-)شراء) املتعلقة بالسماعات الطبية.)
استيراد) (- للسمع.) مساعدات  وبيع 
-)استيراد) وتصدير األ هزة السمعية.)
اال هزة) وصيانة  وتوزيع  وتصدير 
الطبية السمعية.)-)استيراد وتصدير)
متعلقة) مادة  أو  منتج  أي  وتوزيع 

بالسماعات الطبية.)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تجديد القانون األسا�سي للشركة.

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

النشاط األسا�سي للشركة هو:)-)شراء)

الطبية) األ هزة  وتعديل  وكراء) وبيع 

بالسماعات) املتعلقة  الطبية  وشبه 

مساعدات) وبيع  شراء) (- الطبية.)

األ هزة) وتصدير  استيراد  (- للسمع.)

استيراد وتصدير وتوزيع) (- السمعية.)

(- وصيانة اال هزة الطبية السمعية.)

استيراد وتصدير وتوزيع أي منتج أو)

مادة متعلقة بالسماعات الطبية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5424).

315I

PLACO CITYSAT PIG

PLACO CITYSAT PIG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLACO CITYSAT PIG
18,زنقة واشنطن الطابق السفلي 
رقم 4 ، 28868، الدار البيضاء 

MAROC

PLACO CITYSAT PIG شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 زنقة 

واشنطن الطابق السفلي الشقة 

الرقم 4 الدار البيضاء - 28868 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569881

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PLACO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CITYSAT PIG

أعمال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء);

-)التجهيزات الداخلية..
زنقة) (18 (: عنوان املقر اال تماعي)

الشقة) السفلي  الطابق  واشنطن 

الرقم)4)الدار البيضاء)-)28868)الدار)

البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رشيد البقالي):)188)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() البقالي  رشيد  السيد 

عين) (216 رقم) العام  املنظر  شارع 

الشق)28888)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() البقالي  رشيد  السيد 

عين) (216 رقم) العام  املنظر  شارع 

الشق)28888)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55196).

316I

STE FIDUCAT

SABRE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

SABRE CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6/3 

الطابق األول تجزئة 377 سيدي 

غانم - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SABRE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONSTRUCTION

تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.
:)رقم)3/6  عنوان املقر اال تماعي)

سيدي) (377 تجزئة) األول  الطابق 

غانم)-)48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد ابضالص رضوان)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

رضوان) ابضالص  السيد 

اقامة ريفير بالم فيال رقم) عنوانه)ا()

الويدان) ابراهيم  واحة سيدي  (345

48888)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

رضوان) ابضالص  السيد 

اقامة ريفير بالم فيال رقم) عنوانه)ا()

الويدان) ابراهيم  واحة سيدي  (345

48888)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم))14366.

317I

سيكو يس شمم

BISSELING
إعالن متعدد القرارات

سيكو يس شمم
)9 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

32888، الحسيمة املغرب
BISSELING »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 14 

شارع عالل بن عبد هللا - 32888 
الحسيمة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2533
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)د نرر)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

الحصص:) تفويت  (1 رقم) قرار 
 338 تفويت) الذي ينص على مايلي:)
طرف) من  منهم  واحد  لكل  حصة 
بايسلينغ) و  طارق  زنوتي  السادة 
السيد) ووترلصلح  وبايسلينغ  مايك 

الجعواني كمال)
املسيرين) استقالة  (2 رقم) قرار 
الذي ينص على) وتعيين مسير آخر:)
استقاة السادة زنوتي طارق و) مايلي:)
من) ووتر  وبايسلينغ  مايك  بايسلينغ 
الجعواني) السيد  وتعيين  التسيير 

كمال كمسير)
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (: (6 رقم) بند 
مايلي:)املساهمات الرأسمالية:)السيد)
 99.888 الجعواني كمال يساهم ب)

درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) رأسمال  الشركة:) رأسمال 
الى) درهم مقسم  (99.888 في) محدد 
للسيد) كلها  خصصت  حصة  (998

الجعواني كمال

بند رقم)2):)الذي ينص على مايلي:)
شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد
بند رقم)15:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيد الجعواني كمال الحامل)
للبطاقة الوطنية رقم)21386)))ن ر()

كمسير للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) بالحسيمة  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)366.
31(I

STE FIDUCAT

 VILLAS SIMEON
MARRAKECH

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

 VILLAS SIMEON MARRAKECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

 TR2G 389 - أركان غولف ريسور
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132359

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (14
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VILLAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SIMEON MARRAKECH
تسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.
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تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 TR2G 3(9 - ريسور) غولف  أركان 

48888)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد سيميون ليندنير)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سيميون ليندنير عنوانه)ا()
كولف سيتي) اقامة عنرر م ج س ا2)

شقة)66 1 48888)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سيميون ليندنير عنوانه)ا()
كولف سيتي) اقامة عنرر م ج س ا2)

شقة)66 1 48888)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143667.
319I

IBK Consulting

CHOCO ICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
CHOCO ICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1525 
مكت7 رقم 5 حي السالم - 8878) 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54113
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHOCO ICE
غرض الشركة بإيجاز):)-املطعمة.

معدات) لجميع  -مستورد 
املطعمة..

رقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- السالم) حي  (5 رقم) مكت7  (1525

8878))اكادير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة بندارا غيزالن):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: مينة) زاكموزي  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() غيزالن  بندارا  السيدة 
رقم)396)شارع اركانة حي اليغ)8)88) 

اكادير املغرب.
السيدة زاكموزي مينة عنوانه)ا()
عمارة السالم شارع الشيخ السعدي)
اكادير) ((8888 تالرر ت) حي  (( رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الصمد) عبد  توفيقي  السيد 
 .99132 املتحدة) اململكة  عنوانه)ا()

اململكة املتحدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128131.
328I

مستامنة شامة

 DIAMANDE HOUSE
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 142 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم 142 

الطابق االول الناظور، 62888، 
الناظور املغرب

 DIAMANDE HOUSE
IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

لعرا�سي الناظور - 62888 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25127

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DIAMANDE HOUSE (:

.IMMOBILIER
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري
)التجزئة و بيع القطع االرضية

اشغال مختلفة او البناء.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الناظور) (62888 (- لعرا�سي الناظور)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رشيد القادري):)125)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 758 (: يوسف) ازريوح  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد اسباعي سمير):)125)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
 12588 (: القادري) رشيد  السيد 

بقيمة)188)درهم.
 75888 (: يوسف) ازريوح  السيد 

بقيمة)188)درهم.
 12588 (: سمير) اسباعي  السيد 

بقيمة)188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() القادري  رشيد  السيد 

 82 رقم) لوتس  زنقة  لعرا�سي  حي 

الناظور)62888)الناظور املغرب.

عنوانه)ا() ازريوح  يوسف  السيد 

بلجيكا)1888)بلجيكا بلجيكا.

عنوانه)ا() سمير  اسباعي  السيد 

 1( رقم) محمد  سيدي  االمير  شارع 

الناظور)62888)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() القادري  رشيد  السيد 

 82 رقم) لوتس  زنقة  لعرا�سي  حي 

الناظور)62888)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5164.

321I

FIDUCIAIRE AL KAMALI

شركة جنان شاوية
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL KAMALI

 BD GENERAL KETTANI IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT(SETTAT،

26000، SETTAT(MAROC

شركة  نان شاوية شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي  نوب كم 

2 سطات - 26888 سطات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3211

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2823 يناير) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الرحمان) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) ا تماعية  حصة  (188 كزول)

)ة() حصة لفائدة السيد) (188 أصل)

عبد هللا كزول بتاريخ)19)يناير)2823.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2823)تحت رقم)31/23.
322I

COFISCOM

ARIJ TAJ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

ARIJ TAJ شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة ستر 
هللا بلوك ب اقامة 7 الطابق الثاني 
حي بولغالغ رقم 2 سيدي سليمان - 

63388 بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(((3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARIJ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TAJ
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

اال هزة املنزلية عرر االنترنت
تقديم الخدمات عرر االنترنت.

عنوان املقر اال تماعي):)تجزئة ستر)
الطابق الثاني) (7 هللا بلوك ب اقامة)
(- 2)سيدي سليمان) حي بولغالغ رقم)

63388)بركان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.888)حصة) (: السيد حاجي يحي)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حاجي يحي عنوانه)ا()تجزئة)
ستر هللا بلوك ب اقامة)7)حي بولغالغ)
بركان) (63388 سليمان) سيدي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حاجي يحي عنوانه)ا()تجزئة)
ستر هللا بلوك ب اقامة)7)حي بولغالغ)
سيدي سليمان)63388)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)42/2023.

323I

مكت7 املحاسبة

TOUCH DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت7 املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62888، الناظور 

املغرب
TOUCH DISTRIBUTION شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 8)5 شارع 
املسيرة الطابق الثاني عمارة رقم 83 

- 62888 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25141
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOUCH DISTRIBUTION
النقل) ()1 (: غرض الشركة بإيجاز)

الوطني والدولي لحساب الغير
2()توزيع املواد الغذائية

3()استيراد وتصدير.
 5(8 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
عمارة) الثاني  الطابق  املسيرة  شارع 

رقم)83 - 62888)الناظور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: كاللي) ادري�سي  محمد  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)
(: كاللي) ادري�سي  محمد  السيد 

1888)بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
كاللي) ادري�سي  محمد  السيد 
عنوانه)ا()حي ترقاع الشرقية)62888 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
كاللي) ادري�سي  محمد  السيد 
عنوانه)ا()حي ترقاع الشرقية)62888 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم))517.
324I

STE REVCOMPTA

 DOMAINE TARIK &
HANANE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

STE REVCOMPTA
عمارة رقم )8 الطابق االول الشقة 

84 شارع اكرا املدينة الجديدة 
مكناس ، 58888، مكناس املغرب

 DOMAINE(TARIK & HANANE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 9 

عمارة 39 زنقة نهرو املدينة الجديدة 

مكناس - 58888 مكناس املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.52821

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تم تعيين) 22)د نرر) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

الشواي محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (26 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2822)تحت رقم)7)47.

325I

نوغل7

LE MONACO PALACE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

نوغل7

شقة 3 الطابق 2 عمارة ا7 اقامة 
راشا مر ان 2 مكناس شقة 3 

الطابق 2 عمارة ا7 اقامة راشا 

مر ان 2 مكناس، 58888، مكناس 

املغرب

LE MONACO PALACE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

الياسمين رقم 1 تجزئة السعيدية 2 

مر ان 1 مكناس - 58888 مكناس 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.56(17

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2823 يناير) (85 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»388.888)درهم«)أي من)»188.888 

عن) درهم«) (488.888« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)285.
326I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE YES I CAN SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب
STE YES I CAN SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
املستشفى اكدز - 47858 زاكورة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2993

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 25)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 STE YES I CAN الوحيد) الشريك 
 18.888 رأسمالها) مبلغ  (SARL AU
اإل تماعي حي) درهم وعنوان مقرها 
زاكورة) (47858 (- اكدز) املستشفى 
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق هدف)

الشركة.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
زاكورة) (47858 (- اكدز) املستشفى 

املغرب.)
و عين:

و) املزواري  حبيبة  السيد)ة()
اكدز) املستشفى  حي  عنوانه)ا()
)ة() زاكورة املغرب كمصفي) (47858

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)89.

327I

SOMAFID

أوركوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOMAFID

شارع محمد الزفزاف الشقة رقم 

14 الطابق االر�سي ، 28888، الدار 

البيضاء املغرب

أوركوم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الزفزاف إقامة صوفيا شقة 

رقم 9)1 الطابق السفلي سيدي 

مومن الدار البيضاء 28648 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.548343

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 15)شتنرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 188.888 رأسمالها) مبلغ  أوركوم 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع)

إقامة صوفيا شقة) الزفزاف  محمد 

سيدي) السفلي  الطابق  (1(9 رقم)

الدار) (28648 البيضاء) الدار  مومن 

العجز) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

املالي.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

إقامة صوفيا شقة) الزفزاف  محمد 

سيدي) السفلي  الطابق  (1(9 رقم)

 28648 املغرب) مومن الدار البيضاء)

الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) ابوالهدى  عماد  السيد)ة()

عنوانه)ا()الرقم)4)زنقة  بل بوبيالن)

املغرب) الجديدة  (24888 الجديدة)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

شارع) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

محمد الزفزاف

إقامة صوفيا شقة رقم)9)1

مومن) سيدي  السفلي  الطابق 

الدار

البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2822)تحت رقم)41757).

32(I

VALUE POINT PARTNERS

DIDASKO PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

VALUE POINT PARTNERS

 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°

 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC

DIDASKO PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة ريو 

سيدي عبد الرحمن عين دياب - 

8)281 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(5321

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)85)شتنرر)2822)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

الرحمن) عبد  سيدي  ريو  »إقامة 

البيضاء) الدار  (281(8 (- دياب) عين 

صوفيا) رياض  »تحزئة  إلى) املغرب«)

رقم)T2-29)و رقم)T2-32)ليسسافة)-)

28232)الدار البيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)7)521).

329I

نوغل7

SAYNOND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

نوغل7

شقة 3 الطابق 2 عمارة ا7 اقامة 
راشا مر ان 2 مكناس شقة 3 

الطابق 2 عمارة ا7 اقامة راشا 

مر ان 2 مكناس، 58888، مكناس 

املغرب

SAYNOND شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ايت 

امحند سوق الكور ايت بوبيدمان 

الحا 7 - 51888 الحا 7 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(547

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2822 نونرر) (83 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»358.888)درهم«)أي من)»188.888 

عن) درهم«) (458.888« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إ راء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)263.

338I

ADVALUE(A&C

مودي بريم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

ADVALUE(A&C

 BOULVARD(ANFA 9EME .76

 ETAGE(N° 41 CASA، 21000،

CASABLANCA MAROC

مودي بريم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 9 شارع 

خالد ابن الوليد عين السبع الدار 

البيضاء - 28258 الدار البيضاء 

املغرب.
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تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56787

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)28)أكتوبر)2822)تم تحويل)

للشركة) الحالي  اال تماعي  املقر 

شارع خالد ابن الوليد عين) (9« من)

28258)الدار) السبع الدار البيضاء)-)

إلى)»38)شارع عبد) املغرب«) البيضاء)

الرحيم بوعبيد الوازيز الدار البيضاء)

- 28183)الدار البيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم))49)4).

331I

EMBEE CONSULTING

موفق اند بارتنر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EMBEE CONSULTING

 AV(CHAKIB(ARSALANE(N° 67

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

maroc

موفق اند بارتنر شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عبد الخالق الطريس تجزئة العلوم 
رقم 23 تطوان شارع عبد الخالق 

الطريس تجزئة العلوم رقم 23 

تطوان TETOUAN 93888 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32(89

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2823 مارس) (17

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
موفق) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اند بارتنر).
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهندسة والهندسة املعمارية.
عنوان املقر اال تماعي):)شارع عبد)
رقم) العلوم  تجزئة  الطريس  الخالق 
23)تطوان شارع عبد الخالق الطريس)
تجزئة العلوم رقم)23)تطوان)93888 

TETOUAN)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 38.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد امحمد املوفق):)388)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املوفق  امحمد  السيد 
 17 فيال) (1 زنقة) سكيرج  كولين 
 TETOUAN 93888(كابونيكرو مرتيل

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املوفق  امحمد  السيد 
 17 فيال) (1 زنقة) سكيرج  كولين 
 TETOUAN 93888(كابونيكرو مرتيل

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2716.

332I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

TOP GOLDEN LEBANON
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

TOP GOLDEN LEBANON شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي محل في 
الطابق االر�سي رقم 5) زنقة تونس 
طريق عين الشقف - 38888 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75821
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2821 أكتوبر) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN LEBANON
-)صالون) (: غرض الشركة بإيجاز)

لحالقة النساء)أو الر ال.
-)بيع مستلزمات الحالقة.

-)االستيراد و التصدير..
محل في) (: عنوان املقر اال تماعي)
زنقة تونس) ((5 الطابق االر�سي رقم)
فاس) (38888 (- طريق عين الشقف)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: نوال) الزكريتي  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نوال  الزكريتي  السيدة 
شقة)5)عمارة ب اقامة الزهور زواغة)

38888)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() نوال  الزكريتي  السيدة 
شقة)5)عمارة ب اقامة الزهور زواغة)

38888)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)86)يناير)2823 

تحت رقم)5649.

333I

COFISCOM

 SOCIETE DE TRANSPORT
ROUTIER KISSAMI

إعالن متعدد القرارات

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 SOCIETE DE TRANSPORT
ROUTIER KISSAMI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 19 
مسجد دي النورين حي الوفاق رقم 
81 سيدي سليمان - 63388 بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.6423

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت حصص ا تماعية من السيد)
فالحي محمد الى السيد شباب سمير)
السيدة) من  ا تماعية،) 588حصة 
اعراب ايمان الى السيد شباب سمير)

588)حصة ا تماعية)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل الشكل القانوني للشركة من)
الى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) محمد  فالحي  السيد  استقالة 

مهامه كمسير للشركة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
كمسير) سمير  شباب  السيد  تعيين 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
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بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الشكل القانوني للشركة:)الشركة هي)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
سمير) شباب  املساهمات:السيد 

188.888)درهم
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
188.888)درهم) راسمال الشركة هو)
حصة ا تماعية) (1888 مقسمة الى)
مقسمة) للحصة  درهم  (188 بقيمة)
شباب) السيد  كالتالي:) الشركاء) بين 

سمير)1.888)حصة ا تماعية)
على) ينص  الذي  (:29 رقم) بند 
سمير) شباب  السيد  تعيين  مايلي:)

كمسير وحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)41.

334I

مكت7 املحاسبة

HONOR RENT A CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت7 املحاسبة
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21 
الطابق الثالث ، 62888، الناظور 

املغرب
HONOR RENT A CAR شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
عبدالكريم الخطابي العروي - 

62558 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25133
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HONOR RENT A CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- العروي) الخطابي  عبدالكريم 

62558)الناظور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: املخلوفي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
 1888 (: املخلوفي) احمد  السيد 

بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املخلوفي  احمد  السيد 
الناظور) (62558 حي القدس العروي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املخلوفي  احمد  السيد 
الناظور) (62558 حي القدس العروي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5171.
335I

عادل الزميتة)-)محاس7-

B.M.T IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

عادل الزميتة - محاس7-
258 حي االدارسة بلوك 2 تازة ، 

35888، تازة املغرب
B.M.T IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
األندلس مجموعة 6 الرقم 3 - 

35888 تازة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6223
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.288.888«
 1.388.888« إلى) درهم«) (188.888«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)26/2023.

336I

STE HTCPRO SARL

OJALA
إعالن متعدد القرارات

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC

OJALA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: محل 

رقم 56 زاوية شارع محمد الخامس 
وشارع موالي عبد العزيز إقامة أب 

س - 14888 القنيطرة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.55141

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير البنود)6،)7
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسيرة وتعيين مسير  ديد
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6،7 رقم) بند 

سناء) السيدة  (- (: الحصص) مايلي:)

حصة الى السيد) (498 هردلة تفوت)

محمد التوالي

بند رقم)13:)الذي ينص على مايلي:)

التسيير):)تعيين السيد محمد التوالي)

كمسيرللشركة ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)يناير)

2823)تحت رقم)94185.

337I

paradis

 SOCIETE ESPACE
ZOUHOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

paradis

casa(casa، 20200، casa(maroc

 SOCIETE ESPACE ZOUHOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

طاح رقم 561 تجزءة حسن ناصر 

عين الشق - 28218 الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1974(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)12)أكتوبر)2822)تقرر حل)

 SOCIETE ESPACE ZOUHOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)

رقم) طاح  شارع  اإل تماعي  مقرها 

561)تجزءة حسن ناصر عين الشق)-)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (28218

لتصفيىة ارادية.

و عين:

و) الرحيم  دير  عبد  السيد)ة()

 83 تجزءة الكريمات رقم) عنوانه)ا()

مكرر)1832)كاليفورنيا)28288)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2822 أكتوبر) (12 بتاريخ)
تجزءة حسن ناصر) (561 طاح رقم)
الدار البيضاء) (28218 (- عين الشق)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)41115.

33(I

EL KORICHI CONSULTING

MARIWORK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL KORICHI CONSULTING
 N60 LOT(I4032 HAY(ALAZHAR

 SB - CASABLANCA ، 20260،
CASABLANCA MAROC

MARIWORK SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 96 شارع 
أنفا ط.9 شقة 91 البيضاء - 28888 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566557
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARIWORK SARL
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واإلنعاش العقاري.
96)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
أنفا ط.9)شقة)91)البيضاء)-)28888 

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (258 (: السيد نبيل شاهير)
بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد عبد الرحيم اكريكية):)258 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 258 (: الشيخ) بن  احمد  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 258 (: العبادي) محسن  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شاهير  نبيل  السيد 
 51 رقم) (7 زنقة) الخير  تجزئة طريق 
 28888 البيضاء) الررنو�سي  سيدي 

البيضاء)املغرب.
اكريكية) الرحيم  عبد  السيد 
رقم) (9 مدخل) (34 انا�سي) عنوانه)ا()
البيضاء) الررنو�سي  سيدي  (113

28888)البيضاء)املغرب.
السيد احمد بن الشيخ عنوانه)ا()
الررنو�سي) (63 رقم) (38 زنقة) (1 امل)

البيضاء)28888)البيضاء)املغرب.
السيد محسن العبادي عنوانه)ا()
الشطر)81)رقم)129)ط)81)العمران)
البيضاء) (28888 البيضاء) الهراويين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() شاهير  نبيل  السيد 
 51 رقم) (7 زنقة) الخير  تجزئة طريق 
 28888 البيضاء) الررنو�سي  سيدي 

البيضاء)املغرب
اكريكية) الرحيم  عبد  السيد 
رقم) (9 مدخل) (34 انا�سي) عنوانه)ا()
البيضاء) الررنو�سي  سيدي  (113

28888)البيضاء)املغرب
السيد احمد بن الشيخ عنوانه)ا()
الررنو�سي) (63 رقم) (38 زنقة) (1 امل)

البيضاء)28888)البيضاء)املغرب
السيد محسن العبادي عنوانه)ا()
الشطر)81)رقم)129)ط)81)العمران)
البيضاء) (28888 البيضاء) الهراويين 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
د نرر)2822)تحت رقم))5165)88.
339I

GLOFID

S&G BATIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOFID

196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 28388، الدار 

البيضاء املغرب

S&G(BATIM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 75شارع 

11 يناير الطابق األول الشقة 169 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.587863

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2822 نونرر) (38 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (S&G(BATIM الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)

يناير) (11 75شارع) مقرها اإل تماعي)

 28888  -  169 الطابق األول الشقة)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

بلوغ األهداف السامية.

و حدد مقر التصفية ب)75)شارع)

 -  169 يناير الطابق األول الشقة) (11

28888)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الدي7  الدين  عالء) السيد)ة()
عنوانه)ا()العنترية)1)زنقة)2)رقم)126 

املغرب) البيضاء) الدار  (28888 م) ح 

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)96)53).

348I

somacompta sarl

امليل كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

somacompta sarl
 RUE(FES(TAZA ، 35000، 7(

TAZA MAROC
امليل كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها اال تماعي حي 

النهضة واد امليل تازة - 35258 تازة.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5313

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)13)د نرر)2822)تم تحويل)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)24.
341I

FIDUGRA

ITALY CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمارة امنار 
رقم 24 الطابق الثالث انزكان ، 

6158)، اكادير املغرب
ITALY CONSTRUCTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6) 
الطابق السفلي الجزء ب املختار 

السو�سي شارع عبدالرحيم بوعبيد 
- - 8888) اكادير املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(945
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (15 في) املؤرخ 
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قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.988.888«
 3.588.888« إلى) درهم«) (688.888«
مقاصة) إ راء) (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128123.

342I

le(partenaire(fiscal

VAPE KIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

le(partenaire(fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة الرركة، 98888، طنجة 
املغرب

VAPE KIA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
الرباط ،تجزئة الوحدة رقم 18 
, الطابق األول - 98888 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134823
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 غشت) (31
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VAPE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.KIA
البيع) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الجزئي وشبه الجملة للمنتجات التي)

تتعلق بالسجائر اإللكترونية.
بصفة عامة:

الغير) أو  املباشرة  املساهمة  (
املباشرة للشركة في  ميع) املباشرة،)
العمليات التجارية،)املالية،)العقارية)
املؤسسات) وفي  ميع  املنقولة  أو 
املرتبطة) الصناعية  أو  التجارية 
بأي) أو  للشركة  اال تماعي  بالنشاط 
نشاط مشابه أو ملحق يعطي أفضلية)

لتطور الشركة..
طريق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 ,  18 رقم) الوحدة  ،تجزئة  الرباط)
الطابق األول)-)98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 188 (: عمران  اويد) مير  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مير عمران  اويد عنوانه)ا()

مانشستر)M11)مانشستر بريطانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مير عمران  اويد عنوانه)ا()

مانشستر)M11)مانشستر بريطانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261755.

343I

COMPTA-YASS SARL AU

SUD ESSAOUIRA TRAVAUX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC
 SUD ESSAOUIRA TRAVAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 36 
مركز اثنين لغياث آسفي املغرب - 

46888 آسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.5435
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (23 في) املؤرخ 
 SUD ESSAOUIRA TRAVAUX حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
اإل تماعي رقم)36)مركز اثنين لغياث)
آسفي املغرب)-)46888)آسفي املغرب)

نتيجة إلنعدام الدعم املالي.
و عين:

و) اعبادة  بن  عبد هللا  السيد)ة()
الغياث) السالمات  دوار  عنوانه)ا()
آسفي)46888)آسفي املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 36 وفي رقم) (2822 23)د نرر) بتاريخ)
(- املغرب) آسفي  لغياث  اثنين  مركز 

46888)آسفي املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2823)تحت رقم)1328.
344I

BUSINESS CENTER.COM

MAËSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف ) الطابق الثاني رقم 6 ، 28398، 
الدارالبيضاء املغرب

MAËSS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : منطقة 
صناعية والد صالح مجمع 3-1 

بوسكورة - 28398 - 28398 الدار 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.416(39

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (28 في) املؤرخ 
شركة ذات املسؤولية) (MAËSS حل)

 188.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
مجمع) صالح  والد  صناعية  منطقة 
 28398  -  28398 (- بوسكورة) (1-3
لعدم) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

تحقيق غرض الشركة.
و عين:

و) العمراوي  بدر  السيد)ة()
 78 عمارة) سيتي  كولف  عنوانه)ا()
املدينة الخضراء) (5 شقة) (2 أ طابق)
املغرب) البيضاء) الدار  (271(2

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
وفي منطقة) (2822 د نرر) (28 بتاريخ)
 1-3 مجمع) صالح  والد  صناعية 
الدار) (28398  -  28398 (- بوسكورة)

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55239).
345I

FOUZMEDIA

TRANSPORT EL HATER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TRANSPORT EL HATER شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 51 مكرر 
شارع موالي عبد العزيز املكت7 

7 اقامة االمل - 14888 القنيطرة 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62285
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (87 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 TRANSPORT EL الوحيد) الشريك 
 188.888 رأسمالها) مبلغ  (HATER
 51 اإل تماعي) درهم وعنوان مقرها 
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مكرر شارع موالي عبد العزيز املكت7)
القنيطرة) (14888 (- االمل) اقامة  (7
املسبق) الحل  (: ل) نتيجة  املغرب 

للشركة.
و حدد مقر التصفية ب)51)مكرر)
 7 املكت7) العزيز  عبد  موالي  شارع 
القنيطرة) (14888 (- االمل) اقامة 

املغرب.)
و عين:

املباركي و) عبد السالم  السيد)ة()
القصيبية) الغراريين  دورا  عنوانه)ا()
املغرب) سليمان  سيدي  (14288

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)19)نونرر)

2822)تحت رقم)93715.
346I

AMOURI CONSULTING

CHOCOCANDY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
CHOCOCANDY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : محل 
رقم 2 عمارة نزهة طريق ايموزار 

شارع ملك األردن املدينة الجديدة - 
38888 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19785
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (16 املؤرخ في)
ذات) شركة  (CHOCOCANDY
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (388.888
نزهة) عمارة  (2 اإل تماعي محل رقم)

األردن) ملك  شارع  ايموزار  طريق 
فاس) (38888 (- الجديدة) املدينة 

املغرب نتيجة ملشاكل في التسيير.
و عين:

و) شقرون  بن  منى  السيد)ة()
عنوانه)ا()زنقة شعي7 الدكالي اقامة)
الدالية الطابق الخامس الشقة)11)م)
)ة() 38888)فاس املغرب كمصفي) ج)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)16)نونرر)2822)وفي محل رقم)
شارع) ايموزار  طريق  نزهة  عمارة  (2
ملك األردن املدينة الجديدة)-)38888 

فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (28 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2822)تحت رقم)5338/022.

347I

somacompta sarl

امليل كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

somacompta sarl
 RUE(FES(TAZA ، 35000، 7(

TAZA MAROC
امليل كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي النهضة 
واد امليل تازة - 35258 تازة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5313
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
االطرش) منير  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (2.588
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (5.888
د نرر) (13 بتاريخ) العشو�سي  محمد 

.2822
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (19 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)24.

34(I

le(partenaire(fiscal

EUROPEAN APPAREL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

le(partenaire(fiscal
49 شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة الرركة، 98888، طنجة 
املغرب

EUROPEAN APPAREL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
الرباط، تجزئة الوحدة رقم 18 ، 
الطابق االوسط - 98888 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134825
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 غشت) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROPEAN APPAREL
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
مثل) السلع  وتصدير  ميع  استيراد 
املنسو ات أو املالبس وإكسسوارات)
األزياء)واألنشطة ذات الصلة؛)بصفة)

عامة:
الغير) أو  املباشرة  املساهمة  (
املباشرة للشركة في  ميع) املباشرة،)
العمليات التجارية،)املالية،)العقارية)
املؤسسات) في  ميع  و  املنقولة  أو 
املرتبطة) الصناعية  أو  التجارية 
بأي) أو  للشركة  اال تماعي  بالنشاط 
نشاط مشابه أو ملحق يعطي أفضلية)

لتطور الشركة..
طريق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(، (18 رقم) الوحدة  تجزئة  الرباط،)
طنجة) (98888 (- االوسط) الطابق 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 58 (: عمران  اويد) مير  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

(: عصمان  افيد) محمد  السيد 
58)حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مير عمران  اويد عنوانه)ا()
مانشيستر)M11)مانشيستر بريطانيا.

عصمان  افيد) محمد  السيد 
عنوانه)ا()مانشيستر)M11)مانشيستر)

بريطانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مير عمران  اويد عنوانه)ا()
مانشيستر)M11)مانشيستر بريطانيا

عصمان  افيد) محمد  السيد 
عنوانه)ا()مانشيستر)M11)مانشيستر)

بريطانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261756.
349I

ملياء)الحيرش

SOCIETE BASMINAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ملياء الحيرش
رقم 4 تجزئة عمار ، 24358، سيدي 

بنور املغرب
 SOCIETE BASMINAS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 444 
تجزئة ارض الخير سيدي بنور 

24358 سيدي بنور املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3329

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (SOCIETE BASMINAS SARL
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
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تجزئة) (444 رقم) اإل تماعي  مقرها 

 24358 بنور) سيدي  الخير  ارض 

(: ل) نتيجة  املغرب  بنور  سيدي 

و عليه قرار) عدم مزاولة أي نشاط،)

نفس) في  املسيير  و  الوحيد  الشريك 

الوقت تصفية الشركة لتفادي ما قد)

يترت7 عنها.

رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

تجزئة ارض الخير سيدي بنور) (444

24358)سيدي بنور املغرب.)

و عين:

و) فجاجي  زين7  السيد)ة()

بام) حي  (7 مجموعة) (733 عنوانه)ا()

24358)سيدي بنور املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) بنور  بسيدي  االبتدائية 

يناير)2823)تحت رقم)269.

358I

sofoget

MANY FRUITMIX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MANY FRUITMIX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 5 

عمارة ألهرام بزنقة إبن زياد و ابي 

زرعة القنيطرة - 14888 القنيطرة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67761

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2823 يناير) (82 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (2.988.888«

 3.888.888« إلى) درهم«) (188.888«

مقاصة) إ راء) (: طريق) عن  درهم«)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)17)يناير)

2823)تحت رقم)94844.

351I

sofoget

MANY FRUITMIX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MANY FRUITMIX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي كت7 5 

عمارة ألهرام بزنقة إبن زياد و ابي 

زرعة القنيطرة - 14888 القنيطرة 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67761

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2823 يناير) (82 في) املؤرخ 

نشاط الشركة من)»)تصدير

الصيد و زراعة الغابات

»)إلى)»)تصدير

تغليف الفواكة و الخضراوات«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)17)يناير)

2823)تحت رقم)94844.

352I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

STE OULAFRER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب

STE OULAFRER SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

566 حي الوحدة - 45888 ورزازات 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.5673

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2822 د نرر) (12 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.988.888«

 2.888.888« إلى) درهم«) (188.888«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2823)تحت رقم)23.

353I

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

MED OL ASSALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TRA- COM- FISC-ASSISTANCE

 AVENUE(DE(LA(RESISTANCE 24

N°16، 90020، Tanger(Maroc

MED OL ASSALA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عمر 

ابن العاص الطابق الخامس رقم )3 

طنجة 98888 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53577

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (25 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (MED OL ASSALA
مقرها) وعنوان  درهم  (18.888
العاص) ابن  عمر  شارع  اإل تماعي 
طنجة) (3( رقم) الخامس  الطابق 
98888)طنجة املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق اي مداخيل.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املغرب) ((( الشيخ ابن الصديق رقم)

98888)طنجة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()خالد الغولي و عنوانه)ا()
 (( رقم) الصديق  ابن  الشيخ  شارع 
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (98888

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)51)261.
354I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

JANNAT ELKHEIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق الرريد 318 الرئيسية 
الرشيدية ، 52888، الرشيدية 

املغرب
JANNAT ELKHEIR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مراب 
بتجزئة االمل قرب سوق ازمور 
الجديد الرشيدية - 52888 

الرشيدية املغرب



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2422

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2823/16613

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 يناير) (85

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. JANNAT ELKHEIR

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة

املتا رة

االستغالل الفالحي.

مراب) (: املقراال تماعي) عنوان 

ازمور) سوق  قرب  االمل  بتجزئة 

 52888 (- الرشيدية) الجديد 

الرشيدية املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد اسماعيلي هشام)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسماعيلي هشام عنوانه)ا()
تجزئة بوتالمين الرشيدية) (784 رقم)

52888)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيلي هشام عنوانه)ا()
تجزئة بوتالمين الرشيدية) (784 رقم)

52888)الرشيدية املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)19)يناير)

2823)تحت رقم)66.

355I

FLASH ECONOMIE

LAM-LIBRA AUDIT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 LAM-LIBRA AUDIT MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

بريما مكت7 رقم 185 الشقة 16 

الطابق 3 زاوية مصطفى املعاني و 11 

يناير - 28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

LAM- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LIBRA AUDIT MAROC

-الدراسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

الصيانة) (، اإلنشاء) (، املشورة) (،

التحكم) (، الفحص) (، التحقق) (،

،املساعدة)،)األتمتة)،)وتنظيم  ميع)

من قبل الجميع) (، أشكال املحاسبة)

األنظمة)،)بما في ذلك الحوسبة)

األعمال) وصياغة  ميع  -دراسة 

استيفاء) ميع) وكذلك  (، والعقود)

وخاصة) (، اإل راءات املتعلقة بذلك)

فيما يتعلق بالشركات)

األعمال) وتنفيذ  ميع  -صياغة 

والعقود املتعلقة بالدستور أو

إنشاء) ميع أشكال الشركات أو)

(، وتقسيمها) (، ودمجها) (، االتحادات)

ونقلها)،

أو) وتشغيلها  تصفيتها  أو  حلها 

تحويلها)؛.

اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 16 الشقة) (185 رقم) مكت7  بريما 
الطابق)3)زاوية مصطفى املعاني و)11 
يناير)-)28888)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 388 (: فنيش) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 HESD(EQUITIES(:(700(الشركة

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى فنيش عنوانه)ا()
 145RUE DES CARMES 4638

.SOUMAGNE BELGIQUE
 HESD EQUITIES الشركة)
 Rue des Anglais 6a عنوانه)ا()

.4438 Ans Belgique
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى فنيش عنوانه)ا()
 145RUE DES CARMES 4638

SOUMAGNE BELGIQUE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم)47573)88.
356I

FLASH ECONOMIE

MANARAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

MANARAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها :188.588,88 درهم

عنوان مقرها اال تماعي: 158شارع 
رحال املسكيني - الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجاري: 
7679

استمرار نشاط الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (2822 فرراير) (84 في) املؤرخ 

استمرار نشاط الشركة
(، الشركاء) من  العديد  وفاة  بعد 

قبلت استقالة السيد عزيز مكوار من
وتعيينه) مشارك  كمسير  منصبه 
غير) لفترة  مشارك  ديد  كمسير 

محدودة)،
السيد مراد مكوار مغربي الجنسية)
من مواليد)11/09/1962)في لشبونة)

الررتغال.
و القاطن في الدار البيضاء)ضياء)

،)رقم))9)،)النواصر-)الدار البيضاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53757)
357I

FLASH ECONOMIE

 TERTIAIRE ET INDUSTRIE
SERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

استمرار نشاط الشركة

 TERTIAIRE ET INDUSTRIE
SERVICE

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رأسمالها :368.888,88 درهم
 مقرها اال تماعي: زنقة روجي دو 

ليسل رقم 5 - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجاري: 

((767
استمرار نشاط الشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (2822 شتنرر) (38 في) املؤرخ 

استمرار نشاط الشركة
رأس) نصف  خسارة  من  بالرغم 

مال الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2822)تحت رقم)43879)
35(I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

MOUNTAIN WORK
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM



2423 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

MOUNTAIN WORK »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: محل 

رقم 13 اقامة احسان 1 احداف - 

53188 أزرو املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1797

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من«58888  أي  درهم«) (58888«

عن) درهم«) (188888« إلى) درهم«)

نقدية) حصة  (588 انشاء) طريق:)

لكل) درهم  (188.88 بقيمة)  ديدة 

حصة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على) يقرر  الوحيد  الشريك 

كشريك) املحمدي«) »رفيق  السيد)

 ديد)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

»شركة) القانونية) الصيغة  اعتماد 

من«) (
ً
بدال ذات مسؤولية محدودة«)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد«

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأسمال الشركة)188888)درهم

على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 

:)شركة ذات) الشكل القانوني) مايلي:)

مسؤولية محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (18 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

2823)تحت رقم)7.

359I

FISCALEX MAROC

 consulting company for
 electrical services and

safety
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 consulting company for
 electrical services and safety
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 2 حي 
ابن عباد السماعلة سطات - 8888 

سطات املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5679

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»88.888))درهم«)أي من)»288.888 
درهم«) (1.888.888« إلى) درهم«)
مقاصة مع ديون) إ راء) (: عن طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2823)تحت رقم)24/23.

368I

SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE OU-LOUHOU
TRAVAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOCIETE BEMAFI
رقم 32 الطابق الثالت شارع الحسن 
الثاني أحداف أزرو ، 53188، أزرو 

املغرب
 SOCIETE OU-LOUHOU

TRAVAUX شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : قصر 
زاوية سيدي حمزة - 52488 الريش 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.1(87

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (23 في) املؤرخ 
 SOCIETE OU-LOUHOU حل)
مسؤلية) ذات  شركة  (TRAVAUX
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي قصر زاوية سيدي)
حمزة)-)52488)الريش املغرب نتيجة)

اللتوقف عن مزاولة النشاط.
و عين:

و) اولهو  اللطيف  عبد  السيد)ة()
عنوانه)ا()عمارة)15)الشقة)5)اقامات)
فاس) (38888 تغات) ادريس  موالي 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
قصر) وفي  (2822 د نرر) (23 بتاريخ)
الريش) (52488 (- زاوية سيدي حمزة)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بميدلت  االبتدائية 

2823)تحت رقم)12.

361I

sofoget

MABANI SOUAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
MABANI SOUAD شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيزشارع 
موالي عبد العزيز رقم 4 - 14888 

القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67429

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2823 يناير) (87 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)ة()كمال عيدودي) تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (588

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888

يناير) (87 بتاريخ) عيدودي  كلثوم  ام 

.2823

)ة()كمال عيدودي) تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (588

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888

سعاد كريش بتاريخ)87)يناير)2823.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)19)يناير)

2823)تحت رقم)4)948.

362I

sofoget

MABANI SOUAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

MABANI SOUAD شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 59 إقامة 

موالي عبد العزيزشارع موالي عبد 

العزيز رقم 4 - 14888 القنيطرة 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67429

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2823 يناير) (87 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

عيدودي ام كلثوم كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)19)يناير)

2823)تحت رقم)4)948.

363I

فيدانفور

OZI TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيدانفور

96 شارع الحرية أوالد تايمة ، 

3358)، تارودانت املغرب

OZI TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع إفني 

تجزئة الجوهري أوالد تايمة - 3358) 

تارودانت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2253

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)31)أكتوبر)2822)تقرر حل)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (OZI TRANS الشريك الوحيد)

وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

تجزئة) إفني  شارع  اإل تماعي  مقرها 

 (3358 (- تايمة) أوالد  الجوهري 

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  تارودانت 

نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب شارع إفني)

تجزئة الجوهري أوالد تايمة)-)3358) 

أوالد تايمة املغرب.)

و عين:

و) الحي  عبد  باحمد  السيد)ة()

دوار الدشرة زاوية سيدي) عنوانه)ا()

تارودانت) ((3358 تارودانت) الطاهر 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ)14)نونرر)

2822)تحت رقم)756.

364I

فيدانفور

ETTAJ FRERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيدانفور
96 شارع الحرية أوالد تايمة ، 

3358)، تارودانت املغرب
ETTAJ FRERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار أوالد 

علي  ماعة الكردان - 3358) 
تارودانت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7(93
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 87)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (ETTAJ FRERE
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
علي  ماعة) أوالد  دوار  اإل تماعي 
تارودانت املغرب) ((3358 (- الكردان)
نتيجة ل):)عدم و ود نشاط للشركة.
دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (3358 (- أوالد علي  ماعة الكردان)

تارودانت املغرب.)
و عين:

السيد)ة()التاج ياسين و عنوانه)ا()
الكردان) ا ماعة  علي  أوالد  دوار 
املغرب) تارودانت  ((3358 تارودانت)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)43).

365I

FISCALEX MAROC

 consulting company for
 electrical services and

safety
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 consulting company for
 electrical services and safety
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي رقم 2 حي 
ابن عباد السماعلة سطات - 8888 

سطات املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5679

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (21 في) املؤرخ 
»التدري7) من) الشركة  نشاط  تغيير 
إلى) واالستشارات في قطاع الكهرباء«)

»مقاول التركيبات الكهربائية«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2823)تحت رقم)24/23.

366I

7P CONSEIL

 CACTUS SURF AND SKATE
HOUSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

7P CONSEIL
شقة رقم 84 رقم 74 زاوية شارع 
فرحت حشاد وشارع غاندي حي 
القدس ، 8888)، اكادير املغرب
 CACTUS SURF AND SKATE
HOUSE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

تيساليوين تمراغت اورير - 888) 
اكادير املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CACTUS SURF AND SKATE

.HOUSE
نزل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سياحي);)مدرسة ركوب األمواج.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 (888 (- اورير) تمراغت  تيساليوين 

اكادير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (588 (: السيد يونس عمد)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: الوهراني) زكرياء) السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عمد  يونس  السيد 
الزنقة)69)الرقم)3 14888)القنيطرة)

املغرب.
الوهراني عنوانه)ا() السيد زكرياء)
 14888 البلدية) ديور  (1 اوه) زنقة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عمد  يونس  السيد 
الزنقة)69)الرقم)3 14888)القنيطرة)

املغرب
الوهراني عنوانه)ا() السيد زكرياء)
 14888 البلدية) ديور  (1 اوه) زنقة 

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128194.
367I
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LEADER PRESSE

 STE FIRST ELECTRIC
WORKS

إعالن متعدد القرارات

LEADER PRESSE
 RUE MOUSSA IBNOU 9

 NOUSSIR(APP 18 GOUTHIER ،
20000، CASABLANCA(MAROC
 STE FIRST ELECTRIC WORKS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة رقم 

37 ج حي االطر محل في الطابق 
السفلي - - الجديدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.131(1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بيع خمس مئة سهم من قبل) مايلي:)
ابوالهدى) نادية  مال  الشريكة 

لصالح الشريك نبيل حسيني
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيدة نادية  مال ابوالهدى)
وغير) الشركة  التسيير  في  مشاركة 
لفترة غير محدودة وتعيين) مساهمة 
السيد نبيل حسيني مسيير مساهم و)

التوقيع الفردي له لفترة غير محددة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأسمال مثبت في خمسون الف درهم)
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
مايلي:)الشركة مسيرة من طرف مسير)
او مجموعة من املسيرين مساهم او)
غير مساهم اختيرة لفترة محدودة او)

غير محدودة
على) ينص  الذي  (: (16 رقم) بند 

مايلي:)التوقيع اال تماعي و البنكي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

2823)تحت رقم)29644.

36(I

NA CONSEIL

TARMALIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NA CONSEIL

 marrakeh(marrakeh، 40000،

marrakech MAROC

TARMALIA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

تاركة اقامة خالد رقم 18 شارع 4 د 

م م الطابق التاني مراكش مراكش 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132439

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TARMALIA SARL
مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.

طريق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

4)د) 18)شارع) تاركة اقامة خالد رقم)

التاني مراكش مراكش) الطابق  م  م 

48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 1.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

(، ميشيل) (، فنسنت) ري  السيد 

درهم) (18 بقيمة) حصة  (58 (: هنري)

للحصة.

دي) لورنس  ماري  أمايا  السيدة 

 18 حصة بقيمة) (58 (:  وروستارزو)

درهم للحصة.)

(، ميشيل) (، فنسنت) ري  السيد 

هنري):)58)بقيمة)18)درهم.

دي) لورنس  ماري  أمايا  السيدة 

 وروستارزو):)58)بقيمة)18)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

(، ميشيل) (، فنسنت) ري  السيد 

هنري عنوانه)ا()فرنسا)87588)فرنسا)

فرنسا.

دي) لورنس  ماري  أمايا  السيدة 

فرنسا) عنوانه)ا()  وروستارزو 

87588)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

(، ميشيل) (، فنسنت) ري  السيد 

هنري عنوانه)ا()فرنسا)87588)فرنسا)

فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143778.

369I

GALAXYCOMPT

TT COMPTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

GALAXYCOMPT

 Av. Mohamed(Ben(El(Hasan(Al

 Ouazzani Résidence Nabil n°3

Tétouan ، 93000، تطوان املغرب

TT COMPTA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي يوسف اقامة ايمان رقم 3 - 

98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.95981

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2823 يناير) (23 املؤرخ في)

 TT شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 188.888 مبلغ رأسمالها) (COMPTA

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع)

 -  3 موالي يوسف اقامة ايمان رقم)

98888)طنجة املغرب نتيجة ل):)ازمة)

قطاع.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 3 رقم) ايمان  اقامة  يوسف  موالي 

املغرب)98888)طنجة املغرب.)

و عين:

و) بالعيا�سي  عمر  السيد)ة()

زنقة) امللكي  الجيش  شارع  عنوانه)ا()

 93888  4 شقة) (13 رقم) فرسان 

تطوان املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261928.

378I

مكت7 معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 DIGITAL AND 
AUDIOVISUAL HUB

إعالن متعدد القرارات

مكت7 معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيدي 

سليمان ، 14288، سيدي سليمان 

املغرب

 DIGITAL AND AUDIOVISUAL 

HUB »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 46 شارع 

عقبة شقة رقم 82 اكدال - 18888 

الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.13(887

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))2)أكتوبر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:81 رقم) قرار 

مايلي:)تغيير تسمية الشركة

على) ينص  الذي  (:82 رقم) قرار 

مايلي:)تحويل املقر اال تماعي للشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
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بند رقم)83:)الذي ينص على مايلي:)
 DIGITAL الشركة من) تغيير تسمية 
AND AUDIOVISUAL HUB)تسمية)

 NandN Production(الشركة الى
بند رقم)85:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
82)اكدال) 46)شارع عقبة شقة رقم)
الرباط الى مكت7 رقم)11)طابق الثاني)
شقة رقم)83)شارع العبداري الرباط

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (29 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2822)تحت رقم))1184.
371I

EXAUDICO

YASMINE AMUSEMENT
إعالن متعدد القرارات

EXAUDICO
 rue(du(marché(Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA(MAROC
YASMINE AMUSEMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: مركز 
CE7/ تجاري مر ان تكوين متجر
)CE بوسكورة - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.4469(7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))2)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:84 رقم) قرار 

مايلي:)تغير املقر اال تماعي للشركة)
قرار رقم)06/07:)الذي ينص على)
كميل) محمد  من  كل  وه7  مايلي:)
اسماعيل) و  برادة  ياسمين  و  برادة 
برادة و ليلية برادة)688)حصة لسيد)

محمد العالمي برادة)
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:84 رقم) بند 
للشركة) اال تماعي  املقر  تغير  مايلي:)
تجاري) إلىمركز  القديم  مقرها  من 
 CE7/CE8 متجر) تكوين  مر ان 

بوسكورة

الذي ينص على) بند رقم)06/07:)
كميل) محمد  من  كل  وه7  مايلي:)
اسماعيل) و  برادة  ياسمين  و  برادة 
برادة و ليلية برادة)688)حصة لسيد)

محمد العالمي برادة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55897).
372I

sofoget

ALGINIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ALGINIA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بلقسيري 
حي الفتح سوق تالت الغرب - ----- 

بلقسيري املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24757

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2822 د نرر) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (3.888.888«
»3.888.888)درهم«)إلى)»6.888.888 
مقاصة) إ راء) (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

17)يناير)2823)تحت رقم)4.
373I

sofoget

ALGINIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ALGINIA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بلقسيري 
حي الفتح سوق تالت الغرب - ---- 

بلقسيري املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.24757

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2822 17)فرراير) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

قصيبي رشيد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

19)يناير)2823)تحت رقم)27.
374I

GRATIM

GRATIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRATIM
 LOT(AL(HAMD(LOT 3

 QUARTIER INDUSTRIEL
 SIDI(MOUMEN ، 20600،

Casablanca Maroc
GRATIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الحمد تجزئة رقم 3 حي الصناعي 

سيدي مومن - 28482 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569851

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GRATIM
تصميم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املواد) توزيع  و  تصدير  و  واستيراد 
املقاومة للحرارة و العزل الحراري و)

لوازم
استيراد و تصدير و توزيع معدات)

صناعية
استيراد و تصدير و توزيع املنتجات)

املعدنية
مواد) توزيع  و  تصدير  و  استيراد 

بناء.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الصناعي) حي  (3 رقم) تجزئة  الحمد 
سيدي مومن)-)28482)الدار البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)4.888.888 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد علي غنيم):)12.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد عبدالقادر غنيم):)12.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 16.888 (: اخديم) بلعيد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد علي غنيم عنوانه)ا()تجزئة)
الكولين)2)رقم)94)كاليفورنيا)28888 

الدار البيضاء)املغرب.
السيد عبدالقادر غنيم عنوانه)ا()
 26 رقم) (2 زنقة) (2 تجزئة كاليفورني)
البيضاء) الدار  (28888 كاليفورني)

املغرب.
عنوانه)ا() اخديم  بلعيد  السيد 
حي) (11 شقة) (2 طريق اوالد زيان ط)
البيضاء) الدار  (26282 زيان) اوالد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالقادر غنيم عنوانه)ا()
 26 رقم) (2 زنقة) (2 تجزئة كاليفورني)
البيضاء) الدار  (28888 كاليفورني)

املغرب
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عنوانه)ا() اخديم  بلعيد  السيد 
حي) (11 شقة) (2 طريق اوالد زيان ط)
البيضاء) الدار  (26282 زيان) اوالد 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55238).

375I

garrigues maroc, sarlau

 OT ADVANCED SERVICES
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 OT ADVANCED SERVICES

MAROC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 219، 
شارع زرقطوني، زاوية شارع 

الروداني، رقم 13، املعاريف، الدار 
البيضاء - 28188 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.9575

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (14 في) املؤرخ 
 OT ADVANCED SERVICES حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (MAROC
 5.844.888 املحدودة مبلغ رأسمالها)
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
شارع) زاوية  زرقطوني،) شارع  (،219
الدار) املعاريف،) (،13 رقم) الروداني،)
البيضاء) الدار  (28188 (- البيضاء)

املغرب نتيجة اللحل الطوعي.
و عين:

مارتينيز) ماريا  خوسيه  السيد)ة()
شارع) (،219 عنوانه)ا() و  ميراليس 
زرقطوني،)زاوية شارع الروداني،)رقم)
13،)املعاريف،)28188)الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

السيد)ة()دافيد مارتينيز ميراليس)
زرقطوني،) شارع  (،219 عنوانه)ا() و 
(،13 رقم) الروداني،) شارع  زاوية 
البيضاء) الدار  (28188 املعاريف،)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
(،219 وفي) (2822 د نرر) (14 بتاريخ)
شارع) زاوية  زرقطوني،) شارع 
الدار) املعاريف،) (،13 رقم) الروداني،)
البيضاء) الدار  (28188 (- البيضاء)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2822)تحت رقم)7)174).
376I

KISSAN CONSULTING 

FM GOODS
إعالن متعدد القرارات

KISSAN CONSULTING
 47Rue(Othman(Bnou(Affan

 6ème(Etage(N°11 Casablanaca ،
28888، الدار البيضاء املغرب
FM GOODS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: مجمع 

األعمال أزماني ،كلم ) طريق 
الجديدة ، منطقة الصناعية 

ليساسفة - - الدار البيضاء. املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.585423

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة:) اال تماعية  الحصص  بيع 
بالدار) لعقود عرفية مؤرخ  تبعا  ()1
2822،)قرر) 86)شتنرر) (- في:) البيضاء)
السيد فهد كسوس بيع خمس مائة)
في) يمتلكها  ا تماعية  حصة  ()588(
ذات) شركة  (FM GOODS شركة)
مسؤولية محدودة متعددة الشركاء)
يناير) (16 (- الباز.) السيد  مال  إلى 
بيع) الباز  السيد  مال  قرر  (،2823
)588()حصة ا تماعية) خمس مائة)

 FM GOODS شركة) في  يمتلكها 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
السيد  الل) إلى  الشركاء) متعددة 

الجكاني
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 (b للشركة:) مسيرا  ديدا  تعين 
فهد) السيد  باستقالة  علما  أحيطوا 
للشركة.) مهامه كمسير  كسوس من 
c()تعين السيد  الل الجكاني مسيرا)

 ديدا للشركة ملدة غير محدودة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
وفقا للقرار رقم)1)تم تغير البند رقم)7
على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 
مايلي:)وفقا للقرار رقم)2)تم تغير البند)

رقم)15
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)7)549).
377I

كافجيد

ATELIER 17
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

كافجيد
6) زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 28228، الدار البيضاء 

املغرب
ATELIER 17 شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 18 زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 85 
- 28128 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.486777

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)14)د نرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الثالث) الطابق  الحرية  زنقة  (18«
شقة رقم)85 - 28128)الدار البيضاء)
بن) سارية  زنقة  (2(« إلى) املغرب«)
(- زونيم الطابق الخامس حي النخيل)

28348)الدار البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55252).

37(I

FLASH ECONOMIE

Lloyd›s Maritime Group
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Lloyd’s Maritime Group شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 

35 عمارة الشروق 2 شارع محمد 
5 املدينة الجديدة - 46888 اسفي 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.6579

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 38)د نرر) املؤرخ في)
شركة) (Lloyd’s Maritime Group
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
 388.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم)
محمد) شارع  (2 الشروق) عمارة  (35
اسفي) (46888 (- املدينة الجديدة) (5
املغرب نتيجة لعدم و ود اي نشاط)

تجاري.
و عين:

و) حاكمي  نادية  السيد)ة()
عنوانه)ا()فيال)31)سكتور)82)النجاح)
)ة() تامسنا املغرب كمصفي) (28834

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم) وفي  (2822 د نرر) (38 بتاريخ)
محمد) شارع  (2 الشروق) عمارة  (35
اسفي) (46888 (- املدينة الجديدة) (5

اسفي.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (86 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2823)تحت رقم)188.

379I

2CGO

CENTRE KINEOSMOS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

2CGO

 imm ait lahcen rue chahid

 bouchraya(n 136 app(n2 en

 face la madone place dchira

laayoune، 0، laayoune(maroc

CENTRE KINEOSMOS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي حي موالي 
رشيد بلوك 2 رقم 9) العيون - 

78888 العيون املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41265

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2822 نونرر) (84 املؤرخ في)
»أنشطة األخرى) نشاط الشركة من)

»العالج) إلى) اإلنسان«) لصحة 

الطبيعي«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

86)أكتوبر) االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2822)تحت رقم)2979.

3(8I

7P CONSEIL

WELLBEING FOOD LTD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

7P CONSEIL

شقة رقم 84 رقم 74 زاوية شارع 

فرحت حشاد وشارع غاندي حي 

القدس ، 8888)، اكادير املغرب

WELLBEING FOOD LTD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
تكديرت نعبادو دراركة - 888) 

اكادير املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54137
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WELLBEING FOOD LTD
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.
دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تكديرت نعبادو دراركة)-)888))اكادير)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة سهيلة توتان):)338)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
حصة) (348 (: توتان) فهد  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.
338)حصة) (: السيد سفيان ازكار)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() توتان  سهيلة  السيدة 
شانتيمار) تجزئة  الطرري  زنقة  (135
الدارالبيضاء) (28378 السفلي) ط 

املغرب.
عنوانه)ا() توتان  فهد  السيد 
شانتيمار) تجزئة  الطرري  زنقة  (135
الدارالبيضاء) (28378 املعاريف)

املغرب.
عنوانه)ا() ازكار  سفيان  السيد 
أنزا) الحسنية  عمارة  (186 شقة)

8882))اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() توتان  فهد  السيد 
شانتيمار) تجزئة  الطرري  زنقة  (135
الدارالبيضاء) (28378 املعاريف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128193.
3(1I

KTS CONSEIL

S.A.R.L FRENCH ZONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My
 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,
 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

S.A.R.L FRENCH ZONE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 رقم 
84.تجزئة املسار رقم 1897.الحي 

الصناعي مراكش - 48188 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1325(5

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.A.R.L(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FRENCH ZONE
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

درا ات كواد.
مكت7) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
رقم)84.تجزئة املسار رقم)1897.الحي)
مراكش) (48188 (- الصناعي مراكش)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كيفين كامل ميلوتيك):)588 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد بوشراب عمر):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ميلوتيك) كامل  كيفين  السيد 

عنوانه)ا()اقامة  ولف سيتي مدخل)

 82 -9)1الشقة رقم)  اد عمارة رقم)

مراكش) (48888 مراكش) بريستيجيا 

املغرب.

عنوانه)ا() عمر  بوشراب  السيد 

اومبغ) مدخل  سيتي  اقامة  ولف 

مراكش) بريستيجيا  (59- رقم) عمارة 

48888)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

ميلوتيك) كامل  كيفين  السيد 

عنوانه)ا()اقامة  ولف سيتي مدخل)

 82 -9)1الشقة رقم)  اد عمارة رقم)

مراكش) (48888 مراكش) بريستيجيا 

املغرب

عنوانه)ا() عمر  بوشراب  السيد 

اومبغ) مدخل  سيتي  اقامة  ولف 

مراكش) بريستيجيا  (59- رقم) عمارة 

48888)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143957.

3(2I

ACS CONSEILS

HOTEL CULB HARIZSON
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACS CONSEILS

اقامة محفاظ زنقة الجزائر الطابق 

2 ، 26188، برشيد املغرب

HOTEL CULB HARIZSON شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

السياحية طريق مراكش - 26818 

برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17537

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOTEL CULB HARIZSON

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

فندق.

املنطقة) (: عنوان املقر اال تماعي)

 26818 (- مراكش) طريق  السياحية 

برشيد املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد  مال فخرالدين)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد  مال فخرالدين عنوانه)ا()
 26888  2 زنقة بودلير فرنس فيل) (7

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  مال فخرالدين عنوانه)ا()
 26888  2 زنقة بودلير فرنس فيل) (7

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) بررشيد  االبتدائية 

2823)تحت رقم)68.

3(3I

global audit partners

PRIME PROPERTY GROUP
تأسيس شركة املساهمة

global audit partners
شارع الحسن الثاني ،مدار 1 ،سانت 
إكسوبيري وشارع عالل الفا�سي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 28888، الدار 
البيضاء املغرب

 PRIME PROPERTY GROUP
»شركة املساهمة« 

وعنوان مقرها اال تماعي: مجمع 
النخيل -، 7)14 مراكش املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
املساهمة«

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132551

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (28
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة املساهمة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PRIME(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PROPERTY GROUP
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وامتالك حصة في رأس مال الشركات)

وتقديم الخدمات.
مجمع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

النخيل)-)7)14)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.
الشركة) رأسمال  ويبلغ 

1.333.511.788)درهم،
مقسم كالتالي:

 1 (: السيد عبدالعالي برادة سني)
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 1 (: طايع) بلمليح  مجيد  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد فيصل االدري�سي قيطوني)
:)1)حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

(: سني) برادة  هشام  السيد 
 ((9.88(.888 بقيمة) (((988(8

درهم.
(: سني) برادة  هناء) السيدة 
 222.251.788 بقيمة) (2222517

درهم.

(: سني) برادة  نبيلة  السيدة 
 222.251.788 بقيمة) (2222517

درهم.
مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)
السيد هشام برادة سني بصفته)ا()
عضو مجلس اإلدارة-)الرئيس واملدير)
شارع أبو حسن) (81 العام عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (28888 أنفا) املاريني 

املغرب
طايع) بلمليح  مجيد  السيد 
اإلدارة) مجلس  عضو  بصفته)ا()
عنوانه)ا()مجمع بيال املدينة الشطر)
الدار) (28888 كاليفورنيا) (، الرابع)

البيضاء)املغرب
السيد فيصل االدري�سي قيطوني)
اإلدارة) مجلس  عضو  بصفته)ا()
عنوانه)ا()بوسكورة ليال بارك فيال)98 

28888)الدار البيضاء)املغرب
السيدة هناء)برادة سني بصفته)ا()
(،42 عضو مجلس اإلدارة عنوانه)ا()
 28888 كاليفورنيا) (، أغوغ) مجمع 

الدار البيضاء)املغرب
مراق7 أو مراقبي الحسابات):

)ا(بصفته) فالح) أنس  السيد 
شارع) عنوانه)ا() الحسابات  مراق7 
إكزيبيري) سان  مدار  الثاني  الحسن 
الطابق الثاني شقة)19 28888)الدار)

البيضاء)املغرب
األسا�سي) النظام  مقتضيات 
توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح):
اإلحتياط القانوني والفاإض) (5%

حس7 األسهم.
املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):
بقبول) متعلقة  -.مقتضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين  هاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
حالة الخالفة أو النقل) باستثناء)
أحد) إلى  أو  الزو ين  أحد  إلى  إما 
الدر ة) حتى  الحليف  أو  الوالدين 
نقل) يخضع  (، ذلك) في  بما  الثانية 
صفة) بأي  ثالث  طرف  إلى  األسهم 

كانت ملوافقة الشركة..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143915.
3(4I

MCKOOL

DETROIT INOX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DETROIT INOX
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،98888 ، 2( الرابع شقة

Maroc
DETROIT INOX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
البنك الشعبي رقم 185 طنجة - 

98888 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11(285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2823 يناير) (82 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (DETROIT INOX
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
الشعبي) البنك  تجزئة  اإل تماعي 
طنجة) (98888 (- طنجة) (185 رقم)
املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق هدف)

الشركة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- طنجة) (185 رقم) الشعبي  البنك 

98888)طنجة املغرب.)
و عين:

و) التجاني  طارق  السيد)ة()
عنوانه)ا()حي العوينة طنجة)98888 

طنجة املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و) بركميش  وسام  السيد)ة()
طنجة) اقامة  وهرة  عنوانه)ا()
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (98888

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (84 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261328.

3(5I

MIMOFID SARL AU

NOUVELLE ADRESSE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
42 حي مسرور 1 تمارة ، 12828، 

تمارة املغرب
NOUVELLE ADRESSE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 357 شارع 
محمد الخامس الطابق العاشر الدار 

البيضاء - 28153 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(783

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (81
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUVELLE ADRESSE
:.وكالة) بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.
 357 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شارع محمد الخامس الطابق العاشر)
الدار البيضاء)-)28153)الدار البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: الهندي) منال  السيدة 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الهندي  منال  السيدة 
زنقة) (A2 عمارة) الخير  بالد  تجزئة 
البيضاء) الدار  الشق  عين  (5 رقم) (5

28478)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الهندي  منال  السيدة 
زنقة) (A2 عمارة) الخير  بالد  تجزئة 
البيضاء) الدار  الشق  عين  (5 رقم) (5

28478)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)783)56.
3(6I

FIDUTRACO CONSULTING

VÉRONIQUE TRANSPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
 VÉRONIQUE TRANSPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة 

الصنوبر الشقة 12 الطابق الرابع - 
2138 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(9897
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 38)شتنرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 VÉRONIQUE الوحيد) الشريك 
رأسمالها) مبلغ  (TRANSPORT
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
اإل تماعي)2)زنقة الصنوبر الشقة)12 
الدارالبيضاء) (2138 (- الطابق الرابع)
مردودية) عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاطها.

 12 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

حي) (82 الشقة) عزمي  سمليمان 

املستشفيات)-)-)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) لحلي7  احمد  السيد)ة()

عنوانه)ا()12)سمليمان عزمي الشقة)

الدارالبيضاء) (- حي املستشفيات) (82

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54118).

3(7I

CAF MAROC

MEYO INF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MEYO INF شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 11 مكرر 

تجزئة النهضة شارع 31 الطابق 

االول الشقة رقم 3 - 98888 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134177

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEYO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INF

:) لسات) بإيجاز) غرض الشركة 

والتوظيف) االستشارات  تدريبية،)

تكنولو يا) خدمات  تقديم  (-

املعلومات..
عنوان املقر اال تماعي):)11)مكرر)
تجزئة النهضة شارع)31)الطابق االول)

الشقة رقم)3 - 98888)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: الزروالي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف الزروالي عنوانه)ا()
الزموري بلوك)3)إقامة)2)هند)2)رقم)

97 98888)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الزروالي عنوانه)ا()
الزموري بلوك)3)إقامة)2)هند)2)رقم)

97 98888)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261929.

3((I

o’conseil

 » FOOD DUEL »ديال فود«
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

o’conseil

 28RUE EZZAHRAOUI ABOU

 EL(KACEM 1ER(ETAGE

 CASABLANCA ، 20000،

casablanca Maroc

 » FOOD DUEL »ديال فود« شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية زنقة 

الورود وسعد بن أبي وقاص رقم 

37 البيضاء - 28258 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(293

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(« (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

FOOD DUEL)»ديال فود«.

غرض الشركة بإيجاز):)-)استثمار)

ومحالت) املطعم  تجارة  وتدبير 

املأكوالت،)وفضاءات الترفيه.

-)خلق أو إدارة تولي أي فضاءات)

أل ل) أو  العامة  و ه  في  مفتوحة 

الخواص وذلك في بيع املواد املستهلكة)

من طعام وشراب في عين املكان أو)

محمولة للغير.

التدبير) مهمة  وأخذ  املساهمة  (-

ملحل تجاري.)

إذا) حفالت  ومتعهد  ممون  (-

اقت�سى األمر ذلك.

بجميع) القيام  هام،) وبشكل  (-

أو) املالية  أو  التجارية  العمليات 

العقارية ذات الصفة التي من شأنها)

تعزيز ثراثها اال تماعي للشركة..
عنوان املقراال تماعي):)زاوية زنقة)

رقم) وقاص  أبي  بن  وسعد  الورود 

الدار البيضاء) (28258 (- البيضاء) (37

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 58.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

مصطفى) موالي  الريمي  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (588 (:

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
مصطفى) موالي  الريمي  السيد 
عمارة) سلوان  تجزئة  عنوانه)ا()
الدار) (28888 االلفة) (81 شقة) (31

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى) موالي  الريمي  السيد 
عمارة) سلوان  تجزئة  عنوانه)ا()
الدار) (28888 االلفة) (81 شقة) (31

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)71)1.
3(9I

fiduciairehakimi

 PLATE FORME SERVICE
CONFIANCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciairehakimi
4).شارع محمد الخامس عمارة 
قي�سي رقم 6 ، 68888، و دة 

املغرب
 PLATE FORME SERVICE

CONFIANCE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي )1مكرر 
زاوية شارع الفطواكي و زنقة امليلية 
الطابق 2 شقة 2 - 68888 و دة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48447
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PLATE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FORME SERVICE CONFIANCE
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
(- عقارية) -وكالة  املختلفة) البناء)

تحضير امللتقيات.
)1مكرر) (: عنوان املقر اال تماعي)
زاوية شارع الفطواكي و زنقة امليلية)
و دة) (68888  -  2 شقة) (2 الطابق)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: أكاد) و دان  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة و دان أكاد عنوانه)ا()حي)
 18 رقم) ساحور  بيت  زنقة  القدس 

68888)و دة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة و دان أكاد عنوانه)ا()حي)
 18 رقم) ساحور  بيت  زنقة  القدس 

68888)و دة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)262.

398I

FIDUTRACO CONSULTING

EAT AND TREAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE(ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
EAT AND TREAT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق 18 شقة 57 

- - الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(1635

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2822 نونرر) (1( املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 EAT AND TREAT الشريك الوحيد)
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 
زنقة) (77 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 
محمد سميحة الطابق)18)شقة)57 - 
-)الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

مردودية نشاطها.
و حدد مقر التصفية ب)68)تجزئة)
االول) الطابق  الخير  اقامة  باشكة 

شقة4)-)-)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()وصال بنعلي و عنوانه)ا()
68)تجزئة باشكة اقامة الخير الطابق)
املغرب) الدارالبيضاء) (- االول شقة4)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)4)549).
391I

MCKOOL

MCKOOL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCKOOL
145 شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،98888 ، 2( الرابع شقة

Maroc
MCKOOL شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 
ماالباطا رقم 56 طنجة - 98888 

طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

133999

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2822 يونيو) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MCKOOL

إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املطاعم واملقاهي.

طريق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 98888 (- طنجة) (56 رقم) ماالباطا 

طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

مبلغ رأسمال الشركة:)4.888.888 

درهم،)مقسم كالتالي:

(: بوراس) الكريم  عبد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (48.888

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بوراس) الكريم  عبد  السيد 

 11881 اسبانيا) كاديس  عنوانه)ا()

كاديس اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

بوراس) الكريم  عبد  السيد 

 11881 اسبانيا) كاديس  عنوانه)ا()

كاديس اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261736.

392I

zagora consulting sarl

MULTISERVICES EL OUALI
إعالن متعدد القرارات

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محمد 

الخامس ، 47988، زاكورة 

املغرب--------------------

 MULTISERVICES EL OUALI

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

محمد الخامس امام مسجد محمد 

السادس زاكورة - 47988 زاكورة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 1).

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع  مايلي:)

من) أي  درهم«) (1.988.888« قدره)

 2.888.888« إلى) درهم«) (188.888«

مقاصة) إ راء) طريق  عن  درهم«)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الوالي) حنان  السيدة  تعيين  إعادة 

حي) الخامس  محمد  شارع  عنوانها 

للشركة) كمسيرة  زاكورة  الناصريين 

ملدة غير محدودة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام االسا�سي

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
رفع رأسمال الشركة)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تم) بها  املكتت7  الحصص   ميع 

تحريرها بالكامل

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)23.

393I

AJYAD YASSIR

AJYAD YASSIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AJYAD YASSIR
395 حي فوسفاط بولنوارخريبكة ، 

25888، خريبكة املغرب
AJYAD YASSIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 395 حي 
فوسفاط بولنوارخريبكة - 25888 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(835
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (86
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AJYAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.YASSIR
محطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمة للسيارات.
حي) (395 (: عنوان املقر اال تماعي)
 25888 (- بولنوارخريبكة) فوسفاط 

خريبكة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: ياسرشكوري) حمد  ا  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.
 1.888 (: شكوري) ايمن  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
(: ياسرشكوري) حمد  ا  السيد 

1888)بقيمة)188)درهم.
 1888 (: شكوري) ايمن  السيد 

بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ياسرشكوري) حمد  ا  السيد 
 81 ياسمينة) حي  (379 عنوانه)ا()

خريبكة)25888)خريبكة املغرب.
عنوانه)ا() شكوري  ايمن  السيد 
379)حي ياسمينة)81)خريبكة)25888 

خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ياسرشكوري) حمد  ا  السيد 
 81 ياسمينة) حي  (379 عنوانه)ا()

خريبكة)25888)خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

2823)تحت رقم))3.
394I

AIT ALLA

ERRAMI CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT ALLA
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 ERRAMI CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
مسلم تجزئة بوكار الطابق الثالث 

الشقة رقم 14 باب دكالة مراكش - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ERRAMI CONSTRUCTION
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أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة والبناء

بيع مواد البناء.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الثالث) الطابق  بوكار  تجزئة  مسلم 

(- باب دكالة مراكش) (14 الشقة رقم)

48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: الرامي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الرامي  محمد  السيد 

أسكجور تجزئة املحاميد)9)رقم)335 

َمراكش)48888)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الرامي  محمد  السيد 

أسكجور تجزئة املحاميد)9)رقم)335 

َمراكش)48888)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

395I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

CLAIR AMBITION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION

اقامة الربيع 1 الطابق 2 رقم ) شارع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 

48888، مراكش املغرب

CLAIR AMBITION شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مسيرة 

2 ب رقم )35 الطابق 3 مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132553

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLAIR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AMBITION

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)او االشغال العامة

ومراقبة) والتنسيق  اإلشراف 

مواقع البناء.

مسيرة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- مراكش) (3 الطابق) (35( ب رقم) (2

48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اسامة ايت لحسن):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

لحسن) ايت  اسامة  السيد 

عنوانه)ا()شارع حمان الفطواكي رقم)

1831)سيبع الشمالي)48888)مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

لحسن) ايت  اسامة  السيد 

عنوانه)ا()شارع حمان الفطواكي رقم)

1831)سيبع الشمالي)48888)مراكش)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)45).

396I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

 GROUPE ASSURANES
MOUTAINE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET FINANCE ET CONSEIL
21 اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طنجة ، 78881، 
طنجة املغرب

 GROUPE ASSURANES
MOUTAINE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 687QUA وعنوان مقرها اإل تماعي
 AOUAMA(GHARBIA 1 B(RDC

 TANGER 90000 TANGER
.MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.98833
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2823 يناير) (82 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 CHAMA )ة() السيد) تفويت 
حصة) (SAISSI HASSANI 9(
حصة) (188 أصل) من  ا تماعية 
 TAOUFIK )ة() السيد) لفائدة 

JEMGHILI)بتاريخ)82)يناير)2823.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)427.
397I

AJAR LINE

HEMPEL MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

TARGET PARTNERS
 Cité(Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage(RDC ، 20410، Casablanca
Maroc

HEMPEL MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 BP 2703 وعنوان مقرها اإل تماعي
املبنى الصناعي رقم ° 3 ، تجزئة 

التوفيق ، زنقة إبن قوطية ، الحي 

الصناعي عكاشة ، عين السبع ، 

28258 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.183665

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تم تعيين) 22)شتنرر) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

 MADSEN STEEN NIEMANN

كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)))551).

39(I

ste el ghazal consulting

STE TOHMED SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ste el ghazal consulting

الطابق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4 ، 54888، خنيفرة املغرب

STE TOHMED SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 5) 

زنقة ويوان - 54488 امريرت املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2499

بمقت�سى قرار الشريك الوحيد 

املؤرخ في 17 يناير 2823 تم رفع 

رأسمال الشركة بمبلغ قدره 

»1.488.888 درهم« أي من 

»188.888 درهم« إلى »1.588.888 

درهم« عن طريق : تقديم حصص 

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)15/2023.

399I



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2434

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

RUCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOFIMED CONSULTING AND

NEGOCE SARL

تجزئة عبد املومن 69 ارض الصغير، 

الطابق الثاني ، 88))2، املحمدية 

املغرب

RUCE SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بسباسة 

) دوار اوالد كاوي - 13188 بوزنيقة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6581

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()املصطفى بشار)

588)حصة ا تماعية من أصل)588 

مصطفى) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الشقايبي بتاريخ)12)يناير)2823.

عزالدين عكير) )ة() تفويت السيد)

588)حصة ا تماعية من أصل)588 

مصطفى) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الشقايبي بتاريخ)12)يناير)2823.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 28 بتاريخ) سليمان  برن  االبتدائية 

يناير)2823)تحت رقم)34.

488I

AMOURI CONSULTING

ZINOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

ZINOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 3 شارع 
الال عيشة متجر 2 مدينة  ديدة 

فاس - 38888 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.496(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 31)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 18.888 رأسمالها) مبلغ  (ZINOUR
 3 اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
مدينة) (2 متجر) عيشة  الال  شارع 
فاس املغرب) (38888 (-  ديدة فاس)

نتيجة ل):)مشاكل في التسيير.
شارع) (3 و حدد مقر التصفية ب)
مدينة  ديدة) (2 متجر) عيشة  الال 

فاس املغرب)38888)فاس املغرب.)
و عين:

عنرري) سرغيني  وداد  السيد)ة()
 38888 فاس) عنوانه)ا() و  حسني 

فاس املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم))1)5.

481I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 TAFILALET ICE
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق الرريد 318 الرئيسية 
الرشيدية ، 52888، الرشيدية 

املغرب
 TAFILALET ICE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
تزموريت الخنك الرشيدية - 52888 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2823/16625
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. TAFILALET ICE DISTRIBUTION
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املثلجات بالتقسيط
توزيع املواد الغذائية العامة

)استيراد وتصدير.
قصر) (: املقراال تماعي) عنوان 
تزموريت الخنك الرشيدية)-)52888 

الرشيدية املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: اسكراي) حياة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة حياة اسكراي عنوانه)ا()
امزوضة شيشاوة) ازكارن  اغزر  دوار 

41888)شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حياة اسكراي عنوانه)ا()
امزوضة شيشاوة) ازكارن  اغزر  دوار 

41888)شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)23)يناير)

2823)تحت رقم)1).

482I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 STE ENTREPRISE
 ZARIOH DARHEM DE

CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية
 AGADIR ،((888 ، املغرب

MAROC
 STE ENTREPRISE ZARIOH

 DARHEM DE CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها اال تماعي رقم 15 
شارع تيل�سي حي القدس - 8888) 

اكادير .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.17(27

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2822 نونرر) (14 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128155.

483I

STREET BUSINESS CENTER

HRC CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 18، رقم 7، زنقة الحرية، 
 ليز، مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب
HRC CONSULTING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 

رقم 18, رقم 7, شارع الحرية, كليز - 
48888 مراكش املغرب.
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تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1893(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)18)غشت)2822)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
7,)شارع الحرية,) 18,)رقم) »شقة رقم)

املغرب«) مراكش  (48888 (- كليز)

شارع عبد) (1(8  ,2 »مكت7 رقم) إلى)

الكريم الخطابي,)اقامة رقية,)الطابق)

االول,)املبنى ب شقة)9,)كليز)-)48888 

مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143567.

484I

M&H(FINANCIAL(SERVICES

 KSM PROJECT
 DE PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

M&H(FINANCIAL(SERVICES

شارع الداخلة رقم 85 شقة 84 
سيدي بنور ، 24358، سيدي بنور 

املغرب

 KSM PROJECT DE

 PROMOTION IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 85 شارع 

الداخلة شقة 84 سيدي بنور - 

24358 سيدي بنور املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك 

من) (22 بتاريخ) (5568 الرسمية عدد)

ماي)2819.

 KSM PROJET DE (: من) بدال 

PROMOTION IMMOBILIERE

 KSM PROJECT DE (: يقرأ)

PROMOTION IMMOBILIERE

الباقي بدون تغيير.

485I

Mckenzo(&(co

Sté SALIM ET FILS sarl au
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté SALIM ET FILS sarl au

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي رقم 18 

تجزئة املحطة بني مالل 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13595

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (22

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد

عند) متبوعة  الشركة  تسمية  (:

 Sté تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SALIM ET FILS sarl au

)غرض الشركة بإيجاز

ميلك بار:

أعمال متنوعة)،)تجارة

 18 رقم) اال تماعي  املقر  عنوان 

تجزئة املحطة بني مالل

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي

درهم:) (188 بقيمة) حصة  (1888

السيد خالد ساليم

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء

السيد خالد ساليم عنوانه تجزئة)
بني) (26 رقم) (16 عين اسردون بلوك)

مالل املغرب)23888.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد ساليم عنوانه تجزئة)
بني) (26 رقم) (16 عين اسردون بلوك)

مالل املغرب)23888. 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

19)يناير) االبتدائية ببني مالل بتاريخ)

2823)تحت رقم)1391 

486I

Audimi

URBACON TRADING
إعالن متعدد القرارات

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

URBACON TRADING »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: فيال رقم 

9، شارع األميرات، السوي�سي. - - 

الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.95747

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)89)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين السيد حسين عبيدين كمسير)

 ديد

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

يتم تعيين األشخاص التالية) مايلي:)

كمسيرين للشركة لفترة غير محدودة:)

1.)السيد رامز محمد رسالن الخياط،)

مواليد) من  الجنسية،) قطري 

في) ومقيم  سوريا  في  (20/7/1984

شاطئ غرب،)فيال رقم)13،)لؤلؤة،)قطر)

 .81655969 وحامل  واز سفر رقم)

سوري) عبيدين،) حسين  السيد  ()2

بتاريخ) الجنسية،)من مواليد سوريا،)

13/11/1959،)مقيم في مجمع طوار)

(،983 شارع) (،31 املنطقة) السكني،)

قطر) الدوحة،) (،72 شقة) (،62 مبنى)

وحامل  واز سفر رقم)812956248.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132482.

487I

)األستاذ محمد الصحراوي الدكالي موثق

PCARD SECURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

األستاذ محمد الصحراوي الدكالي 

موثق

159، شارع يعقوب املنصور )زاوية 

شارع غاندي( الطابق الرابع ، 

8)283، الدارالبيضاء املغرب

PCARD SECURE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 11، شارع 

مصطفى املنفلوطي، الطابق األول - 

28258 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.34(123

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 د نرر) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):

العزيز) عبد  )ة() السيد) تفويت 

املدني)38)حصة ا تماعية من أصل)

عماد) )ة() حصة لفائدة السيد) (458

محمد الناصري.

العبا�سي) عمر  )ة() السيد) تفويت 

 288 حصة ا تماعية من أصل) (38

حصة لفائدة السيد))ة()عماد محمد)

الناصري.

محمد  ر ور) )ة() تفويت السيد)

 358 حصة ا تماعية من أصل) (48

حصة لفائدة السيد))ة()عماد محمد)

الناصري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54825).

48(I
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ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

OL DAKHLA CONSULTANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-81 

صندوق الرريد رقم 146، 73888، 

الداخلة املغرب

 OL DAKHLA CONSULTANT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

العركوب رقم 728-81 - 73888 

الداخلة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.31(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (1.988.888«

 2.888.888« إلى) درهم«) (188.888«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) الده7  بوادي  االبتدائية 

يناير)2823)تحت رقم)7).

489I

HYDROPRO SARL

HYDROPRO
إعالن متعدد القرارات

HYDROPRO SARL

 KM 15 Q.I(AVENUE(HASSAN

 II(TEMARA ، 12000، TEMARA

MAROC

HYDROPRO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

الحسن الثاني كلم 15 الحي الصناعي 

تمارة - 12888 تمارة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.622(3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

رفع رأسمال الشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مشارك  ديد في تسييرالشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تم اإلقرار باإل ماع على ما يلي):)-)رفع)

رأسمال ا لشركة من)9.888.888.88 

درهم) (15.888.888.88 إلى) درهم 

درهم) (6.888.888.88 مبلغ) بزيادة 

)ستة ماليين درهم()،)عن طريق إدراج)

بإصدار) للشركاء) الجاري  الحساب 

 188 ألف حصة  ديدة بقيمة) (68

املادة) تعديل  (- حصة.) لكل  درهم 

من القانون األسا�سي) ()6( السادسة)

على النحو التالي:)-)ساهم الشركاء)في)

هذه الشركة باملبالغ النقدية التالية:)

 38.888 (: خالد) بنشريفة  السيد  (-

(- درهم) (3.888.888.88 أي) حصة 

 38.888 (: السيدة الحمافي محجوبة)

حصة أي)3.888.888.88)درهم

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مشارك  ديد) القرار األول:) (-

في تسيير الشركة تم اإلقرار باإل ماع)

على ما يلي):)-)تعيين مشارك  ديد في)

تسيير الشركة باسم السيد بنشريفة)

محمد)،)املولود في)1956-87-38)،)من)

الجنسية املغربية)،)والحامل للبطاقة)

،والقاطن) (A215922 رقم) الوطنية 

رقم) (4 طليطلة) زنقة  األندلس  بحي 

و تسيير الشركة لفترة) (- تمارة.) (182

والعمل بشكل منفصل) غير محددة 

مع كامل الصالحيات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2822)تحت رقم)132483.

418I

EURODEFI

BENMOLAB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
BENMOLAB شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي الفضل 
زنقة 79 رقم 2) عين الشق - 2888 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56((33
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENMOLAB
مخترر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التحاليل الطبية.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
2))عين الشق) 79)رقم) الفضل زنقة)

- 2888)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد بلعسري عنوانه)ا()
عين) ((2 رقم) (79 زنقة) الفضل  حي 

الشق)2888)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بلعسري عنوانه)ا()
عين) ((2 رقم) (79 زنقة) الفضل  حي 

الشق)2888)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5584).
411I

الفا كونسيلتو

LAARISSA SCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

الفا كونسيلتو
181 زنقة فرحات حشاد 
الدارالبيضاء ، 28888، 

الدارالبيضاء املغرب
LAARISSA SCA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 265 
شارع الزرقطوني الطابق التاسع 
رقم 92 - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.445(99

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 يونيو) (28 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (LAARISSA SCA حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (18.888
الزرقطوني) شارع  (265 اإل تماعي)
 28888  -  92 رقم) التاسع  الطابق 
املغرب نتيجة لتوقف) الدار البيضاء)

النشاط اال تماعي.
و عين:

و) افقير  العزيز  عبد  السيد)ة()
عنوانه)ا()بدوار الضرابنة زنفة)4)رقم)
الدار البيضاء) (28888 بوسكورة) (11

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 265 وفي) (2822 أكتوبر) (28 بتاريخ)
شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم)

92 - 28888)الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)51727).
412I
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SOCIETE MAJIC CULTIVED SOCETY SARL AU

 SOCIETE MAGIC CULTIVED
SOCIETY SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MAJIC CULTIVED
SOCETY SARL AU

حي ايريس زنقة أم الربيع 2 رقم 97 
الشقة 2 ، 68888، و دة املغرب
 SOCIETE MAGIC CULTIVED
SOCIETY SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي ايريس 
زنقة أم الربيع 2 رقم 97 الشقة 2 - 

68888 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39735
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 يوليوز) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE MAGIC CULTIVED

.SOCIETY SARL AU
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الهداف) الهندي  القن7  تحويل  (،
تصدير و استيرا بذور القن7) (- طبية)

الهندي.
عنوان املقر اال تماعي):)حي ايريس)
 -  2 الشقة) (97 2)رقم) زنقة أم الربيع)

68888)و دة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 98.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رشيد حضري):)988)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حضري  رشيد  السيد 
لورت دي) (186 س دي فرساي رقم)

مار)17198) يرونا إسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حضري  رشيد  السيد 
لورت دي) (186 س دي فرساي رقم)

مار)17198) يرونا إسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (25 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2822)تحت رقم)1117.

413I

العيون استشارات

SUD VÉHICULE INSPECT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

78888، العيون املغرب
SUD VÉHICULE INSPECT شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

السفلي رقم 81 بعمارة السعادة رقم 
)22 حي القدس شارع الفرسان - 

78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44411
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SUD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VÉHICULE INSPECT

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الفحص التقني للمركبات..

الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
السفلي رقم)81)بعمارة السعادة رقم)
(- الفرسان) شارع  القدس  حي  (22(

78888)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد عبد الحق الرابح)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الحق الرابح عنوانه)ا()
الوحدة) تجزئة  و  بلوك  (135 برقم)

78888)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق الرابح عنوانه)ا()
الوحدة) تجزئة  و  بلوك  (135 برقم)

78888)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (23 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2822)تحت رقم)53)3.

414I

LZ EXPERTS

BRIGHTDEV
شركة املحاصة
تأسيس شركة

LZ EXPERTS
 rue(Ibn(Al(Moualim ، 20050، ,4

Casablanca Maroc
BRIGHTDEV شركة املحاصة

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 

28188 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة املحاصة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
566(91

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (21
باملميزات) املحاصة  لشركة  األسا�سي 

التالية:

شكل الشركة):)شركة املحاصة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRIGHTDEV
الررمجة،) (: غرض الشركة بإيجاز)
معلوماتية) وأنشطة  االستشارات 

أخرى.
46)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
 6 شقة) الثاني  الطابق  الزرقطوني 

28188)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 SIHAR( INVEST( :( 600 الشركة)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد عادل التومي):)288)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد أيوب املشرقي):)288)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 SIHAR INVEST الشركة)
امللكي) الجيش  شارع  (2( عنوانه)ا()
 28888  29 الشقة) الثالث  الطابق 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() التومي  عادل  السيد 
نيكول) تشارلز  املستشفيات  شارع 
السادس) باستورالطابق  إقامة 
البيضاء) الدار  (28583  3 الشقة)

املغرب.
عنوانه)ا() املشرقي  أيوب  السيد 
العدوية) ربيعة  زنقة  ال يروند  (133
الطابق الثالث الشقة)) 28588)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حبوبي) الحميد  عبد  السيد 
 3(8 كازا كرين تاون فيال) عنوانه)ا()
 271(2 بوسكورة) الخضراء) املدينة 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)52337).

415I
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DAR AL MOUHTASSIB

HCKI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 89

CASABLANCA MAROC
HCKI شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 281، 

شارع الزرقطوني، الطابق األول - 
28888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

543275
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 مارس) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.HCKI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
تكمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املغرب) داخل  الشركة  أهداف 

وخار ه فيما يلي:
•) ميع عمليات اإلنعاش العقاري)

و ال سيما وسائط تشييد املباني،
من) التخلص  و  بناء) و  اقتناء) (•
 ميع املباني لالستخدام السكني أو)
لحسابه) املنهي أو إداري أو التجاري،)
أشخاص) أي  لحساب  أو  الخاص 

طبيعيين أو اختياريين آخرين،)
و) املباني،) إدارة و تسيير  ميع  (•
لهذا الغرض،)يتم إبرام كل من مؤ ر)
و  ميع عقود اإليجار) املستأ ر،) و 

حتى على املدى الطويل،
تأسيس  ميع) في  املشاركة  (•
ألحكام) الخاضعة  البناء) شركات 
نظام) وضع  و  (1(-88 رقم) القانون 
التي) املباني  لجميع  املشتركة  امللكية 
تسمح بتقسيمها وفقا لنظام امللكية)

املشتركة املحددة في نفس الظهير،
على) وسيلة  بأي  اإلستحواد  (•

 ميع األرا�سي الخالية أو املباني التي)
سيتم هدمها،

•)األخذ باملشاركة لجميع الشركات)
الصناعية و التجارية،

التأسيس،) االستغالل،) اإلدارة،) (•
البيع،) االستحواذ،) التركي7،)
التأ ير الشفهي أو اإليجاري و تأ ير)

السيارات،
و) السلع  هذه  تبادل  ميع  (•
و) (، تطويرها) كذلك  و  تقسيمها 
الحتيا اته) التصدير  و  اإلستراد 
الخاصة من  ميع املنتجات و املواد)

الخام و  ميع األشياء،
أعمال البنايات و أعمال البناء) (•
الهندسة) (( العامة و األشغال العامة)
و) املطارات،) الطرق،) املعمارية،)

السدود...(،
•) ميع األعمال املتعلقة بالبيئة،

أنواع) لجميع  البيع  و  التصنيع  (•
مواد البناء،

كافة) تنفيذ  و  إنجاز  و  دراسة  (•
في) العقارية  أو  الصناعية  املشاريع 

 ميع املهن،
•) ميع أعمال و مستلزمات البناء)
و الهندسة املدنية،) ميع العمليات)
الجديدة للبناء)أو تحويل إلى اإلسمنت)

أو التعاقد من الباطن،
بكافة) التعاقد  بأعمال  القيام  (•
الهدم) أعمال  العامة،) األشغال 
و) الصحي،) الصرف  املقاصة،) (،
األعمال الهيكلية،)الطالء،)و الخص،)
الخش7) و  النجارة  السباكة،) و 
صناعة) و  األملنيوم،) و  الحديد  و 
إمدادات) العامة،) الكهرباء) الحديد،)
التنظيف،) و  الدهان  الشرب،) مياه 
و بناء) ميع الهياكل و) العزل املائي،)
هياكل املباني،)و األعمال املعدنية أو)

الفنون األخرى،
في  ميع) التعاقد  و  اإلدراك  (•
التأثيث،) اإلدارة،) الديكور،) األعمال،)

تجهيز  ميع األسطح أو املباني،
نص7) و  التصليح  الشركة،) (•
الفنية،) األعمال  و  الطرق   ميع 
إلى) باإلضافة  العمومية أو الخاصة،)
أو منشأة) أي عمل  و تشغيل  إنشاء)

متعلق بغرض الشركة،

•)االستيراد و التصدير،

األعمال) لجميع  العام  املقاول  (•

وضع  ميع) و  الخاصة  أو  العامة 

املواصفات املتعلقة بمجال البناء،)

•)إدارة  ميع الورش،)و املصانع،)

عام) بشكل  و  التجاري،) األصل  و 

 ميع املؤسسات املتعلقة باألنشطة)

استغالل،) حيازة،) أخد،) املحددة،)

براءات) و  العمليات  نقل  ميع  و 

األنشطة،) بهده  املتعلقة  االختراع 

املباشرة) غير  أو  املباشرة  املشاركة  و 

التي) العمليات  في  ميع  للشركة 

تساهم في تحقيق هدا الهدف أو أي)

غرض أخر مشابه،

وعلى العموم مساهمة الشركة) (•

بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في أي)

عملية مالية)،)منقولة أو عقارية وفي)

كل مبادرة تجارية أو صناعية يمكن)

غير) أو  مباشرة  بطريقة  ترتبط  أن 

أعاله) املذكورة  باألنشطة  مباشرة 

تنمية) على  تساعد  أن  إمكانها  في  أو 

الشركة.

(،281 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- األول) الطابق  الزرقطوني،) شارع 

28888)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الكتاني) الشريف  حسن  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
زنقة تيزنتشكا الحقل) (،18 عنوانه)ا()

الدار) (28888 السالم) حي  الطويل 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
زنقة تيزنتشكا الحقل) (،18 عنوانه)ا()

الدار) (28888 السالم) حي  الطويل 

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2822)تحت رقم)24294).

416I

DAR AL MOUHTASSIB

KETTANI PROMOTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR AL MOUHTASSIB

 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 89

CASABLANCA MAROC

KETTANI PROMOTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 281، 

شارع الزرقطوني، الطابق األول - 

28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

549519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 ماي) (11

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KETTANI PROMOTION

تكمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املغرب) داخل  الشركة  أهداف 

وخار ه فيما يلي:
•) ميع عمليات اإلنعاش العقاري)

و ال سيما وسائط تشييد املباني،

من) التخلص  و  بناء) و  اقتناء) (•

 ميع املباني لالستخدام السكني أو)

لحسابه) املنهي أو إداري أو التجاري،)

أشخاص) أي  لحساب  أو  الخاص 

طبيعيين أو اختياريين آخرين،)
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و) املباني،) إدارة و تسيير  ميع  (•
لهذا الغرض،)يتم إبرام كل من مؤ ر)
و  ميع عقود اإليجار) املستأ ر،) و 

حتى على املدى الطويل،
تأسيس  ميع) في  املشاركة  (•
ألحكام) الخاضعة  البناء) شركات 
نظام) وضع  و  (1(-88 رقم) القانون 
التي) املباني  لجميع  املشتركة  امللكية 
تسمح بتقسيمها وفقا لنظام امللكية)

املشتركة املحددة في نفس الظهير،
على) وسيلة  بأي  اإلستحواد  (•
 ميع األرا�سي الخالية أو املباني التي)

سيتم هدمها،
•)األخذ باملشاركة لجميع الشركات)

الصناعية و التجارية،
التأسيس،) االستغالل،) اإلدارة،) (•
البيع،) االستحواذ،) التركي7،)
التأ ير الشفهي أو اإليجاري و تأ ير)

السيارات،
و) السلع  هذه  تبادل  ميع  (•
و) (، تطويرها) كذلك  و  تقسيمها 
الحتيا اته) التصدير  و  اإلستراد 
الخاصة من  ميع املنتجات و املواد)

الخام و  ميع األشياء،
أعمال البنايات و أعمال البناء) (•
الهندسة) (( العامة و األشغال العامة)
و) املطارات،) الطرق،) املعمارية،)

السدود...(،
•) ميع األعمال املتعلقة بالبيئة،

أنواع) لجميع  البيع  و  التصنيع  (•
مواد البناء،

كافة) تنفيذ  و  إنجاز  و  دراسة  (•
في) العقارية  أو  الصناعية  املشاريع 

 ميع املهن،
•) ميع أعمال و مستلزمات البناء)
و الهندسة املدنية،) ميع العمليات)
الجديدة للبناء)أو تحويل إلى اإلسمنت)

أو التعاقد من الباطن،
بكافة) التعاقد  بأعمال  القيام  (•
الهدم) أعمال  العامة،) األشغال 
و) الصحي،) الصرف  املقاصة،) (،
األعمال الهيكلية،)الطالء،)و الخص،)
الخش7) و  النجارة  السباكة،) و 
صناعة) و  األملنيوم،) و  الحديد  و 
إمدادات) العامة،) الكهرباء) الحديد،)
التنظيف،) و  الدهان  الشرب،) مياه 

و بناء) ميع الهياكل و) العزل املائي،)
هياكل املباني،)و األعمال املعدنية أو)

الفنون األخرى،
في  ميع) التعاقد  و  اإلدراك  (•
التأثيث،) اإلدارة،) الديكور،) األعمال،)

تجهيز  ميع األسطح أو املباني،
نص7) و  التصليح  الشركة،) (•
الفنية،) األعمال  و  الطرق   ميع 
إلى) باإلضافة  العمومية أو الخاصة،)
أو منشأة) أي عمل  و تشغيل  إنشاء)

متعلق بغرض الشركة،
•)االستيراد و التصدير،

األعمال) لجميع  العام  املقاول  (•
وضع  ميع) و  الخاصة  أو  العامة 

املواصفات املتعلقة بمجال البناء،)
•)إدارة  ميع الورش،)و املصانع،)
عام) بشكل  و  التجاري،) األصل  و 
 ميع املؤسسات املتعلقة باألنشطة)
استغالل،) حيازة،) أخد،) املحددة،)
براءات) و  العمليات  نقل  ميع  و 
األنشطة،) بهده  املتعلقة  االختراع 
املباشرة) غير  أو  املباشرة  املشاركة  و 
التي) العمليات  في  ميع  للشركة 
تساهم في تحقيق هدا الهدف أو أي)

غرض أخر مشابه،
وعلى العموم مساهمة الشركة) (•
بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في أي)
عملية مالية)،)منقولة أو عقارية وفي)
كل مبادرة تجارية أو صناعية يمكن)
غير) أو  مباشرة  بطريقة  ترتبط  أن 
أعاله) املذكورة  باألنشطة  مباشرة 
تنمية) على  تساعد  أن  إمكانها  في  أو 

الشركة.
(،281 (: املقراال تماعي) عنوان 
(- األول) الطابق  الزرقطوني،) شارع 

28888)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
تيشكا) تزين  زنقة  (،18 عنوانه)ا()
 28888 السالم) حي  الطويل  الحقل 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
تيشكا) تزين  زنقة  (،18 عنوانه)ا()
 28888 السالم) حي  الطويل  الحقل 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 8( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2822)تحت رقم)38916).

417I

DAR AL MOUHTASSIB

 TAHIR INTERNATIONL
TRADING COMPANY

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 89

CASABLANCA MAROC
 TAHIR INTERNATIONL

TRADING COMPANY شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي التسير 

،زنقة 9 محل 47 مكرر - 28538 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.178487

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2828 د نرر) (82 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (788.888« قدره)
»2.588.888)درهم«)إلى)»3.288.888 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 83 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2828)تحت رقم)1)7568.

41(I

DAR AL MOUHTASSIB

CKH CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR AL MOUHTASSIB
 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 89

CASABLANCA MAROC
CKH CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 281، 

شارع الزرقطوني، الطابق األول - 
28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565919

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (8(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CKH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSTRUCTION
•) ميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عمليات اإلنعاش العقاري و ال سيما)

وسائط تشييد املباني،
من) التخلص  و  بناء) و  اقتناء) (•
 ميع املباني لالستخدام السكني أو)
لحسابه) املنهي أو إداري أو التجاري،)
أشخاص) أي  لحساب  أو  الخاص 

طبيعيين أو اختياريين آخرين،)
و) املباني،) إدارة و تسيير  ميع  (•
لهذا الغرض،)يتم إبرام كل من مؤ ر)
و  ميع عقود اإليجار) املستأ ر،) و 

حتى على املدى الطويل،
تأسيس  ميع) في  املشاركة  (•
ألحكام) الخاضعة  البناء) شركات 
نظام) وضع  و  (1(-88 رقم) القانون 
التي) املباني  لجميع  املشتركة  امللكية 
تسمح بتقسيمها وفقا لنظام امللكية)

املشتركة املحددة في نفس الظهير،
على) وسيلة  بأي  اإلستحواد  (•
 ميع األرا�سي الخالية أو املباني التي)

سيتم هدمها،
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•)األخذ باملشاركة لجميع الشركات)
الصناعية و التجارية،

التأسيس،) االستغالل،) اإلدارة،) (•
البيع،) االستحواذ،) التركي7،)
التأ ير الشفهي أو اإليجاري و تأ ير)

السيارات،
و) السلع  هذه  تبادل  ميع  (•
و) (، تطويرها) كذلك  و  تقسيمها 
الحتيا اته) التصدير  و  اإلستراد 
الخاصة من  ميع املنتجات و املواد)

الخام و  ميع األشياء،
أعمال البنايات و أعمال البناء) (•
الهندسة) (( العامة و األشغال العامة)
و) املطارات،) الطرق،) املعمارية،)

السدود...(،
•) ميع األعمال املتعلقة بالبيئة،

أنواع) لجميع  البيع  و  التصنيع  (•
مواد البناء،

كافة) تنفيذ  و  إنجاز  و  دراسة  (•
في) العقارية  أو  الصناعية  املشاريع 

 ميع املهن،
•) ميع أعمال و مستلزمات البناء)
و الهندسة املدنية،) ميع العمليات)
الجديدة للبناء)أو تحويل إلى اإلسمنت)

أو التعاقد من الباطن،
بكافة) التعاقد  بأعمال  القيام  (•
الهدم) أعمال  العامة،) األشغال 
و) الصحي،) الصرف  املقاصة،) (،
األعمال الهيكلية،)الطالء،)و الخص،)
الخش7) و  النجارة  السباكة،) و 
صناعة) و  األملنيوم،) و  الحديد  و 
إمدادات) العامة،) الكهرباء) الحديد،)
التنظيف،) و  الدهان  الشرب،) مياه 
و بناء) ميع الهياكل و) العزل املائي،)
هياكل املباني،)و األعمال املعدنية أو)

الفنون األخرى،
في  ميع) التعاقد  و  اإلدراك  (•
التأثيث،) اإلدارة،) الديكور،) األعمال،)

تجهيز  ميع األسطح أو املباني،
نص7) و  التصليح  الشركة،) (•
الفنية،) األعمال  و  الطرق   ميع 
إلى) باإلضافة  العمومية أو الخاصة،)
أو منشأة) أي عمل  و تشغيل  إنشاء)

متعلق بغرض الشركة،
•)االستيراد و التصدير،

األعمال) لجميع  العام  املقاول  (•

وضع  ميع) و  الخاصة  أو  العامة 

املواصفات املتعلقة بمجال البناء،)

•)إدارة  ميع الورش،)و املصانع،)

عام) بشكل  و  التجاري،) األصل  و 

 ميع املؤسسات املتعلقة باألنشطة)

استغالل،) حيازة،) أخد،) املحددة،)

براءات) و  العمليات  نقل  ميع  و 

األنشطة،) بهده  املتعلقة  االختراع 

املباشرة) غير  أو  املباشرة  املشاركة  و 

التي) العمليات  في  ميع  للشركة 

تساهم في تحقيق هدا الهدف أو أي)

غرض أخر مشابه،

وعلى العموم مساهمة الشركة) (•

بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في أي)

عملية مالية)،)منقولة أو عقارية وفي)

كل مبادرة تجارية أو صناعية يمكن)

غير) أو  مباشرة  بطريقة  ترتبط  أن 

أعاله) املذكورة  باألنشطة  مباشرة 

تنمية) على  تساعد  أن  إمكانها  في  أو 

الشركة..

(،281 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- األول) الطابق  الزرقطوني،) شارع 

28888)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الكتاني) الشريف  حسن  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (999 (:

للحصة.

حصة) (1 (: اللبار) مريم  السيدة 

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
تيشكا) تزين  زنقة  (،18 عنوانه)ا()

 28888 السالم) حي  الطويل  الحقل 

الدار البيضاء)املغرب.

السيدة مريم اللبار عنوانه)ا()18،)
زنقة قصر البديع الحقل الطويل حي)

السالم)28888)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
تيشكا) تزين  زنقة  (،18 عنوانه)ا()

 28888 السالم) حي  الطويل  الحقل 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)58641).

419I

DAR AL MOUHTASSIB

CKH PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAR AL MOUHTASSIB

 RUE(LA(BRUYERE ، 20040، 89

CASABLANCA MAROC

CKH PROMOTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 281، 

شارع الزرقطوني، الطابق األول - 

28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

565917

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (8(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CKH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PROMOTION

تكمن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املغرب) داخل  الشركة  أهداف 

وخار ه فيما يلي:
•) ميع عمليات اإلنعاش العقاري)

و ال سيما وسائط تشييد املباني،

من) التخلص  و  بناء) و  اقتناء) (•

 ميع املباني لالستخدام السكني أو)

لحسابه) املنهي أو إداري أو التجاري،)

أشخاص) أي  لحساب  أو  الخاص 

طبيعيين أو اختياريين آخرين،)

و) املباني،) إدارة و تسيير  ميع  (•
لهذا الغرض،)يتم إبرام كل من مؤ ر)
و  ميع عقود اإليجار) املستأ ر،) و 

حتى على املدى الطويل،
تأسيس  ميع) في  املشاركة  (•
ألحكام) الخاضعة  البناء) شركات 
نظام) وضع  و  (1(-88 رقم) القانون 
التي) املباني  لجميع  املشتركة  امللكية 
تسمح بتقسيمها وفقا لنظام امللكية)

املشتركة املحددة في نفس الظهير،
على) وسيلة  بأي  اإلستحواد  (•
 ميع األرا�سي الخالية أو املباني التي)

سيتم هدمها،
•)األخذ باملشاركة لجميع الشركات)

الصناعية و التجارية،
التأسيس،) االستغالل،) اإلدارة،) (•
البيع،) االستحواذ،) التركي7،)
التأ ير الشفهي أو اإليجاري و تأ ير)

السيارات،
و) السلع  هذه  تبادل  ميع  (•
و) (، تطويرها) كذلك  و  تقسيمها 
الحتيا اته) التصدير  و  اإلستراد 
الخاصة من  ميع املنتجات و املواد)

الخام و  ميع األشياء،
أعمال البنايات و أعمال البناء) (•
الهندسة) (( العامة و األشغال العامة)
و) املطارات،) الطرق،) املعمارية،)

السدود...(،
•) ميع األعمال املتعلقة بالبيئة،

أنواع) لجميع  البيع  و  التصنيع  (•
مواد البناء،

كافة) تنفيذ  و  إنجاز  و  دراسة  (•
في) العقارية  أو  الصناعية  املشاريع 

 ميع املهن،
•) ميع أعمال و مستلزمات البناء)
و الهندسة املدنية،) ميع العمليات)
الجديدة للبناء)أو تحويل إلى اإلسمنت)

أو التعاقد من الباطن،
بكافة) التعاقد  بأعمال  القيام  (•
الهدم) أعمال  العامة،) األشغال 
و) الصحي،) الصرف  املقاصة،) (،
األعمال الهيكلية،)الطالء،)و الخص،)
الخش7) و  النجارة  السباكة،) و 
صناعة) و  األملنيوم،) و  الحديد  و 
إمدادات) العامة،) الكهرباء) الحديد،)
التنظيف،) و  الدهان  الشرب،) مياه 
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و بناء) ميع الهياكل و) العزل املائي،)
هياكل املباني،)و األعمال املعدنية أو)

الفنون األخرى،
في  ميع) التعاقد  و  اإلدراك  (•
التأثيث،) اإلدارة،) الديكور،) األعمال،)

تجهيز  ميع األسطح أو املباني،
نص7) و  التصليح  الشركة،) (•
الفنية،) األعمال  و  الطرق   ميع 
إلى) باإلضافة  العمومية أو الخاصة،)
أو منشأة) أي عمل  و تشغيل  إنشاء)

متعلق بغرض الشركة،
•)االستيراد و التصدير،

األعمال) لجميع  العام  املقاول  (•
وضع  ميع) و  الخاصة  أو  العامة 

املواصفات املتعلقة بمجال البناء،)
•)إدارة  ميع الورش،)و املصانع،)
عام) بشكل  و  التجاري،) األصل  و 
 ميع املؤسسات املتعلقة باألنشطة)
استغالل،) حيازة،) أخد،) املحددة،)
براءات) و  العمليات  نقل  ميع  و 
األنشطة،) بهده  املتعلقة  االختراع 
املباشرة) غير  أو  املباشرة  املشاركة  و 
التي) العمليات  في  ميع  للشركة 
تساهم في تحقيق هدا الهدف أو أي)

غرض أخر مشابه،
وعلى العموم مساهمة الشركة) (•
بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في أي)
عملية مالية)،)منقولة أو عقارية وفي)
كل مبادرة تجارية أو صناعية يمكن)
غير) أو  مباشرة  بطريقة  ترتبط  أن 
أعاله) املذكورة  باألنشطة  مباشرة 
تنمية) على  تساعد  أن  إمكانها  في  أو 

الشركة..
(،281 (: املقراال تماعي) عنوان 
(- األول) الطابق  الزرقطوني،) شارع 

28888)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (999 (:

للحصة.
حصة) (1 (: اللبار) مريم  السيدة 

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
تيشكا) تزين  زنقة  (،18 عنوانه)ا()
 28888 السالم) حي  الطويل  الحقل 

الدار البيضاء)املغرب.
السيدة مريم اللبار عنوانه)ا()18،)
زنقة قصر البديع الحقل الطويل حي)
السالم)28888)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكتاني) الشريف  حسن  السيد 
تيشكا) تزين  زنقة  (،18 عنوانه)ا()
 28888 السالم) حي  الطويل  الحقل 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)58648).

428I

AMOURI CONSULTING

ALINEART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
ALINEART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 
9 شارع تاونات أيت سقاطو 2 طريق 

ايموزار - 38888 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.53567

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (15 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 18.888 رأسمالها) مبلغ  (ALINEART
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي محل)
 2 شارع تاونات أيت سقاطو) (9 رقم)
طريق ايموزار)-)38888)فاس املغرب)

نتيجة ل):)مشاكل في التسيير.

و حدد مقر التصفية ب محل رقم)
9)شارع تاونات أيت سقاطو)2)طريق)

ايموزار)-)38888)فاس املغرب.)
و عين:

و) رخامي  برادة  مريم  السيد)ة()
عنوانه)ا()فاس)38888)فاس املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
راضية لزراق لزراق و) السيد)ة()
عنوانه)ا()فاس)38888)فاس املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (2( بتاريخ) بفاس  التجارية 

2822)تحت رقم)3)39.

421I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

STRUCTURA ASSOCIATES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
 HAY(AL(AMAL(AV »D« IMM 227

 APPT 1 SALE ، 11160، SALE
MAROC

 STRUCTURA ASSOCIATES
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي ممر عبد 
القادر التهامي اقامة 3الرقم 29سال 
الجديدة - - 111188 سال املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33843
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 22)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 STRUCTURA ASSOCIATES
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 
عبد) ممر  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
29سال) 3الرقم) القادر التهامي اقامة)
املغرب) سال  (111188 (- (- الجديدة)

نتيجة ل):)االزمة االقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب ممر عبد)
29سال) 3الرقم) القادر التهامي اقامة)

الجديدة)-)-)111188)سال املغرب.)
و عين:

و) وصيري  محمد  السيد)ة()
اقامة) القادر  عبد  ممر  عنوانه)ا()
املغرب) سال  (111188  29 رقم) (3

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48392.
422I

PROGRESS MANAGEMENT

ELEGANT LIVING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE(BEN(RADI(SLAUI(ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
ELEGANT LIVING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 91 زنقة 

بن الرا�سي السالوي طابق 3 رقم 28 
- 28388 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(737
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELEGANT LIVING
اال نعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
و) ملتعددة  اال شغال  كل  و  العقاري 

البناء.
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زنقة) (91 (: عنوان املقر اال تماعي)
بن الرا�سي السالوي طابق)3)رقم)28 

- 28388)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد اللطيف ابن الر�سى)
درهم) (188 بقيمة) حصة  (588 (:

للحصة.
 588 (: السيد عصام ابن الر�سى)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد اللطيف ابن الر�سى)
 24 زنقة) الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا()
الدار) (28153 ع ش البيضاء) (6 رقم)

البيضاء)املغرب.
الر�سى) ابن  عصام  السيد 
 12 رقم) العليين  تجزئة  عنوانه)ا()
طابق)2)ع ش البيضاء)28153)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد اللطيف ابن الر�سى)
 24 زنقة) الوفاق  تجزئة  عنوانه)ا()
الدار) (28153 ع ش البيضاء) (6 رقم)

البيضاء)املغرب
الر�سى) ابن  عصام  السيد 
 12 رقم) العليين  تجزئة  عنوانه)ا()
طابق)2)ع ش البيضاء)28153)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54918).

423I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

SOLO PUNTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8 ،

90000، Tanger(MAROC

SOLO PUNTO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ساحة 
الروداني شارع عبد هللا الهبطي 
اقامة القدس رقم 34 - 98888 

طنجة املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.119471

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)31)د نرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
هللا) عبد  شارع  الروداني  »ساحة 
 -  34 رقم) القدس  اقامة  الهبطي 
 1(3« إلى) املغرب«) طنجة  (98888
شارع ولي العهد مركز اينريا املحل رقم)

15 - 98888)طنجة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)7))261.

424I

cabinet comptable aziz

BZI COM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 28458، الدارالبيضاء املغرب
BZI COM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 شارع 
الفداء - 28816 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56((35
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BZI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COM

اتصاالت) (: غرض الشركة بإيجاز)

تحويل األموال تجارة.

 12 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الدارالبيضاء) (28816 (- شارع الفداء)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد عماد بناني زياتني)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عماد بناني زياتني عنوانه)ا()
 28538 43 43)رقم) زنقة) (2 حي ألمل)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عماد بناني زياتني عنوانه)ا()
 28538 43 43)رقم) زنقة) (2 حي ألمل)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)1)25.

425I

COMPTE A JOUR

MELINAD EXPO SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

MELINAD EXPO SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
املسيرة بني انصار الناظور - 62888 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25147
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MELINAD EXPO SARL AU
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير املواد الغذائية)
-)نقل األمتعة غير املرفقة لحساب)

الغير.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 62888 (- املسيرة بني انصار الناظور)

الناظور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: محمد) الحموتي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحموتي محمد عنوانه)ا()
انصار-) بني  بويفقوسا  اوالد  حي 

الناظور)62888)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحموتي محمد عنوانه)ا()
انصار-) بني  بويفقوسا  اوالد  حي 

الناظور)62888)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5)51.
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 Etude Maître Hicham RAHMOUNI ELIDRISSI

Notaire

BUSHRA INVEST
إعالن متعدد القرارات

 Etude Maître Hicham

RAHMOUNI ELIDRISSI Notaire

 ESPACE(PALMIER(IMM 34

 2 EME(ETG(N10 ، 20600،

CASABLANCA MAROC

BUSHRA INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 265، 

شارع الزرقطوني إقامة شم�سي 

الطابق 89 رقم92 الدار البيضاء، 

28688 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.517(83

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 (58( بخمسين) هبة  على  التصديق 
بشرى) للسيدة  ملكيتها  تعود  سهًما 

بنزكري لصالح السيد محمد املهدي)

شافعي

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

توزيع  ديد لرأس املال

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

 BUSHRA« شركة) تحول  مايلي:)

من شركة ذات مسؤولية) (»INVEST

محدودة بشريك واحد إلى شركة ذات)

مسؤولية محدودة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تعديل القانون االسا�سي

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 

 BUSHRA« شركة) تحول  مايلي:)

من شركة ذات مسؤولية) (»INVEST

محدودة بشريك واحد إلى شركة ذات)

مسؤولية محدودة

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

توزيع  ديد لرأس املال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54854).
427I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 SOCIETE IMMOBILIERE
TOHAF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تقليص هدف الشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE TOHAF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي ياسمين ) 
الطابق تحت ار�سي عمارة 58 املكان 
املسمى براهيم او براهيم - 48888 

مراكش املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
12267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم حذف) (2822 نونرر) (24 املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
كراء)الشقق املفروشة

استغالل محل للو بات الخفيفة)
و السريعة و الو بات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143615.
42(I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

RANI FASHIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RANI FASHIONS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي صوفيا 7 
شارع عبد الكريم الخطابي الطابق 

الثاني العمارة.أ  ليز - 48888 
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.77935
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 21)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 RANI FASHIONS الشريك الوحيد)
مبلغ رأسمالها)18.888)درهم وعنوان)
شارع) (7 صوفيا) اإل تماعي  مقرها 
عبد الكريم الخطابي الطابق الثاني)
مراكش) (48888 (- العمارة.أ  ليز)
نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
 438 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
تجزئة معطى هللا اسكجور)-)48888 

مراكش املغرب.)
و عين:

 ROY ROSHMI السيد)ة()
 Hempstead  214 عنوانه)ا() و 
 Road, Watford HERS WD17
)ة() كمصفي) (4LL Angleterre UK

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143968.

429I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

NAJARIMO
إعالن متعدد القرارات

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــمــراكـــشـيــيـن مــكــتــ7 

رقـــم 4  ليز ، 48888، مراكش 
املغرب

NAJARIMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: محل 

اقامة سعيدة 2 شارع الشيخ رابحي 

حي يوسف بن تاشفين )ثكنة الغول( 

- 48888 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.79591

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)83)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

زيادة راسمال الشركة)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

ادخال شريك  ديد

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

ادماج الشريك الجديد كمسير اخر.

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسيرين)

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�سي للشركة)

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

الى) الشركة  راسمال  زيادة  مايلي:)

حصة) ((88 بادماج) 188.888درهم 

 ديدة و الشريك الجديد)

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الى188.888  الشركة  راسمال  زيادة 

للحصة) 188درهم  بقيمة) درهم 

بالكامل) و مدفوعة  بالكامل  مكتتبة 

مخصصة للشركاء)في ما يتناس7 مع)

حصصهم)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

لبنود) املسيرين  مهام  تحديد  مايلي:)

االمضاء)املشترك وغير املشترك.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143953.
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FLASH ECONOMIE

ITRUST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ITRUST شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي )4 طابق 
1 رقم 65 شقة د تجزئة عثمان2 

عين الشق - 28888 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.167761
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 ماي) (11 في) املؤرخ 
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (ITRUST الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (28.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي))4)طابق)1)رقم)65 
(- عين الشق) شقة د تجزئة عثمان2)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (28888

ل):)عدم و ود أي نشاط تجاري.
و حدد مقر التصفية ب))4)طابق)
عثمان2  تجزئة  د  شقة  (65 رقم) (1
الدار البيضاء) (28888 (- عين الشق)

املغرب.)
و عين:

و) صبحي  الكريم  عبد  السيد)ة()
 1( زنقة) (2 تجزئة عثمان) عنوانه)ا()
الدار) (28888 الشق) عين  (65 رقم)
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يونيو)2822)تحت رقم)22117.

431I

FLASH ECONOMIE

FILET DE BOEUF
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FILET DE BOEUF

 شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

السفلي عمارة 16 مجموعة 15 

املتجر رقم 4 اقامة النسيم - 18))2 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21(49

)بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)أكتوبر)2822)تقرر حل)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

FILET DE BOEUF(الشريك الوحيد

درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 

الطابق) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

 15 مجموعة) (16 عمارة) السفلي 

املتجر رقم)4)اقامة النسيم)-)18))2 

lاملحمدية

:)عدم و ود اي) املغرب نتيجة ل)

نشاط تجاري

و حدد مقر التصفية ب الطابق)

 15 مجموعة) (16 عمارة) السفلي 

املتجر رقم)4)اقامة النسيم)-)28))2 

املحمدية املغرب

و عين السيد عبد الوهاب توتو و)

عنوانه)28)شارع الزرقطوني طابق)3 

الدار) (28888 بنجدية أنفا) (4( شقة)

البيضاء)املغرب كمصفي للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 8( بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)2738.

432I

FLASH ECONOMIE

EZZAAIM-CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

ائتمانية سبع عيون
حي نورا رقم 46 شارع الحسن الثاني 

سبع عيون مكناس
الزعيم كاش

 شركةمحدودة املسؤولية للشريك 
الوحيد

SARL-AU «EZZAAIM-CASH«
رأس مالها88, 888 188 درهم
الطابق االر�سي محل رقم 6 ج 

)4 املنصور2 ب 2 طريق اكوراي 
اإلسماعيلية مكناس

رقم السجل التجاري 57167 
مكناس

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم السجل التجاري 57167 

مكناس
بمقت�سى العقد العرفي املم�سي) (:
2822)قرر الشركاء) 21)شتنرر) بتاريخ)

ما يلي)
للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل  (
القديم:الطابق االر�سي) العنوان  من 
 2 ب) (2 املنصور) (4( ج) (6 محل رقم)
مكناس) اإلسماعيلية  اكوراي  طريق 
ط) الجديد:العمارة  العنوان  الى 
حي) (-7 الطابق االر�سي محل رقم ط)
باب) شطر2) الهناء) تجزئة  النعيم 

كبيش مكناس.
)و لقد ثم اإليداع باملحكمة التجارية)
تحت) بتاريخ02/12/2022) بمكناس 

رقم)4577.
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FLASH ECONOMIE

 ENTREPRISE LAAMOUMI
HYDROFORAGE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة
ائتمانية سبع عيون

حي نورا رقم 46 شارع الحسن الثاني
سبع عيون مكناس

 ENTREPRISE LAAMOUMI
» HYDROFORAGE » SARL-AU
شركة محدودة املسؤولية ش.م.م 

دات الشريك الوحيد 
راسمالها 88 888 58 درهم

حي وليلي رقم 693 عين تاو دات 
الحا 7

رقم السجل التجاري 3))51 
بمكناس

فسخ مسبق للشركة و تعيين 
املصفي 

في) املؤرخ  العرفي  العقد  بمو 7 
 2( واملسجل بتاريخ) (2822 نونرر) (22

نونرر2822)قرر الجمع العام)
االستثنائي ما يلي.

املسبق) الفسخ  عن  اإلعالن  (-
لشركة)

 ENTREPRISE »)ش م م ش و) (»
 LAAMOUMI HYDROFORAGE

»»SARL-¬AU
 C6638(4 للشركة.) كمصفي  (
تعيين السيد لعمومي حميد الحامل)

لبطاقة التعريف الوطنية رقم-)
تعين املقر اال تماعي حي وليلي رقم)

693)عين تاو دات الحا 7-)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (2823 يناير) (86 بمكناس يوم)

رقم)1426.
434I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 AUTO ECOLE ZOUHAIR
BAHJI

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 AUTO ECOLE ZOUHAIR BAHJI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 7) حي 

الزيتونة شيشاوة - 41888 شيشاوة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2319

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE ZOUHAIR BAHJI

مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعليم السياقة..
رقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 41888 (- الزيتونة شيشاوة) حي  ((7

شيشاوة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.888 (: السيد زهير بهجي)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زهير بهجي عنوانه)ا()تجزئة)

 41888 شيشاوة) (47( رقم) النهضة 

شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زهير بهجي عنوانه)ا()تجزئة)

 41888 شيشاوة) (47( رقم) النهضة 

شيشاوة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بامنتانوت بتاريخ)23)يناير)

2823)تحت رقم)16/2023.

435I

KHOUYI BADIA

STE GLOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناس ، 58888، مكناس املغرب

STE GLOB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املراب 
الكائن برقم 153 الحي العسكري 4 
البساتين - 58888 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(855
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOB
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
املراب) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 4 الحي العسكري) (153 الكائن برقم)

البساتين)-)58888)مكناس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 348 (: مالكي) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
348)حصة) (: السيد محمد مالكي)

بقيمة)188)درهم للحصة.
338)حصة) (: السيد هشام مالكي)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مصطفى مالكي عنوانه)ا()
الحي) (153 برقم) الكائن  املراب 
 58888 البساتين) (4 العسكري)

مكناس املغرب.

عنوانه)ا() مالكي  محمد  السيد 
حسان) (6 شقة) العلويين  شارع 

18888)الرباط املغرب.
عنوانه)ا() مالكي  هشام  السيد 
الحي) (153 برقم) الكائن  املراب 
 58888 البساتين) (4 العسكري)

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مصطفى مالكي عنوانه)ا()
الحي) (153 برقم) الكائن  املراب 
 58888 البساتين) (4 العسكري)

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)1521.

436I

FLASH ECONOMIE

IMMO FATHI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IMMO FATHI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية شارع 
عبد املومن و ممر بير�سي عمارة 295 
 C18 - 20000 طابق 3 املكت7 رقم

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.534187

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)غشت)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»زاوية شارع عبد املومن و ممر بير�سي)
 C1((عمارة)295)طابق)3)املكت7 رقم
إلى) املغرب«) الدار البيضاء) (- 28888
التيسير) تجزئة  (1 طابق) (112 »رقم)
البيضاء) الدار  (28888 (- مديونة)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54678).
437I

FLASH ECONOMIE

ISRA créa & immo
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ISRA(créa & immo شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزال7 طابق 
1 رقم ) - 28888 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

562395
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (15
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ISRA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. créa(&(immo
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (13 (: عنوان املقر اال تماعي)
طابق) لزال7  اقامة  املجاطي  احمد 
البيضاء) الدار  (28888  -  ( رقم) (1

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)1.888.888 

درهم،)مقسم كالتالي:
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(: العدناني) املطل7  عبد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (18.888

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العدناني) املطل7  عبد  السيد 

 14 زنقة) منظرونا  حي  عنوانه)ا()
الدار) (28888 الشق) عين  (187 رقم)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

العدناني) املطل7  عبد  السيد 

 14 زنقة) منظرونا  حي  عنوانه)ا()
الدار) (28888 الشق) عين  (187 رقم)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم)562395.

43(I

FLASH ECONOMIE

SUPRACLINIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SUPRACLINIC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي رقم 3 

اقامة يوسفية زنقة وكات زالقة - 

58888 مكناس املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

53819

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2822 نونرر) (29 املؤرخ في)

 SUPRACLINIC«(تسمية الشركة من

.»AMNIOKERA SARL«(إلى(»SARL

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)175.

439I

SOFICODEX

ASK HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 28832، الدار 
البيضاء املغرب

ASK HOME شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الشرف 
مجموعة 2 رقم 5 حي اإلنارة عين 
الشق - 28388 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(951
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ASK (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOME
غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير
أعمال وإنشاءات متنوعة.

الشرف) (: املقر اال تماعي) عنوان 
عين) اإلنارة  حي  (5 رقم) (2 مجموعة)
الشق)-)28388)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (288 (: السيد سعيد ترافا)

بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد عبداللطيف البيض):)288 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد يوسف  ناح):)288)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
288)حصة) (: السيد يونس الدي7)

بقيمة)188)درهم للحصة.

288)حصة) (: السيد عمر الخياط)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد سعيد ترافا عنوانه)ا()
43)عين) 54)رقم) موالي عبدهللا زنقة)

الشق)28888)البيضاء)املغرب.
البيض) عبداللطيف  السيد 
الشقة) (2 املنصور) ديار  عنوانه)ا()
املحمدية) (28188 حرودة) عين  (3

املغرب.
عنوانه)ا() يوسف  ناح  السيد 
 28121  26 رقم) (41 بين ملدون زنقة)

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() الدي7  يونس  السيد 
 28311 تافنكولت) افسفاس  دوار 

تارودانت املغرب.
عنوانه)ا() الخياط  عمر  السيد 
 4 1)عمارة د طابق) إقامة ميما م س)
الدار) (28388 )1)سيدي مومن) رقم)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حي) السيد سعيد ترافا عنوانه)ا()
43)عين) 54)رقم) موالي عبدهللا زنقة)

الشق)28888)البيضاء)املغرب
البيض) عبداللطيف  السيد 
 3 الشقة) (2 املنصور) ديار  عنوانه)ا()
عين حرودة)28188)املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)6)558).

448I

CAF MAROC

 CENTRE DE FORMATION«
 ET D›ASSISTANCE AUX

ENTREPRISES »CEFORASE
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 CENTRE DE FORMATION ET«

D’ASSISTANCE AUX

 ENTREPRISES »CEFORASE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
موالي رشيد تجزئة رزق رقم ) - 

98888 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.63861

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)شتنرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيدة حميدة اسماعيل،)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  املغربية،)
الوطنية رقم)K397539،)من منصبها)

كمسيرة للشركة.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين السيدة نجالء)الحداد مسييرة)

 ديدة للشركة.
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
وتغيير) املسيرة  صالحيات  تحديد 
الجارية) الحسابات  تسيير  شروط 
عن) التعويض  وشروط  للشركاء)

التنقل وتمثيل الشركة.
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القانون االسا�سي للشركة.
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي) املعنية:) البنود  رقم  بند 

ينص على مايلي:)التعديالت أعاله.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)1863.

441I

GESTION ALJANOUB

GAR BATIM
إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 78888، 

العيون املغرب
GAR BATIM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«
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وعنوان مقرها اال تماعي: رقم 388 
زنقة  عفر ابن ابي طال7 االمل 1 
العيون - 78888 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.24233
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)يناير)2823
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت)1888حصة من طرف السيد)
عبد) السيد  لصالح  الكارح  محمد 

العاطي مر�سي
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) الكارح  محمد  السيد  استقالة 
التسيير و تعيين السيد عبد العاطي)
مر�سي املسير الوحيد لشركة ملدة غير)

محدودة مع االمضاء
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

مايلي:)تفويت حصص
على) ينص  الذي  (:17 رقم) بند 

مايلي:)التسيير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3854/2023.

442I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

PF CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

PF CENTRE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 14 
بوليفارد باريس ، كازابالنكا - 28258 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 د نرر) (89 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 IRN GROUP )ة() تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (241

1.888)حصة لفائدة السيد))ة()عمر)
رفاد بتاريخ)89)د نرر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  (2822 د نرر) (13

.282288916311368

443I

TC

FILAHAT DOUKKALA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

TC

 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،

24000، EL(JADIDA(MAROC

FILAHAT DOUKKALA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

مراكش دوارتيكني كلم 5 موالي عبد 

هللا الجديدة - 24888 الجديدة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.17963

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 د نرر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
غفاري) احمد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.888

1.888)حصة لفائدة السيد))ة()عبد)

د نرر) (12 بتاريخ) بلعمالية  الحكيم 

.2822

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (1( االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

2823)تحت رقم))2963.

444I

STE FIACCOF 

STE GEO INVESTIGATOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE GEO INVESTIGATOR شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي رقم 276 
تجزئة حي الفوقي مالح - 38888 

فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.64977

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)12)يناير)2823)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
*استيراد و تصدير

*)تا ر أ هزة معلوميات
.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
التجارية بفاس بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم)24)5.

445I

MOHAMED SAFRIOUI

 SOCIETE
 D’AMENAGEMENT ET
 DE VALORISATION DE

;MEHDIA - SAVM&gt
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE D’AMENAGEMENT

 ET DE VALORISATION DE
MEHDIA - SAVM&gt; شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 2 شارع 
الزرقطوني - 28888 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.249181

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم اإلعالم) 24)نونرر) املؤرخ في)
بوفاة الشريك احمد القباج و توزيع)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2819 فرراير) (19 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

 2.258 (، السيد)ة()محمد القباج)
حصة.

 2.258 (، حمزة القباج) السيد)ة()
حصة.

 2.258 (، السيد)ة()هشام القباج)
حصة.

 1.125 (، القباج) مريم  السيد)ة()
حصة.

 1.125 (، فاطمة ساكي) السيد)ة()
حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)9)558).

446I

MOHAMED SAFRIOUI

 SOCIETE
 D’AMENAGEMENT ET
 DE VALORISATION DE

MEHDIA &lt;savm&gt;&lt;/
;savm&gt

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE D’AMENAGEMENT

 ET DE VALORISATION DE
MEHDIA &lt;savm&gt;&lt;/

savm&gt; شركة ذات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي 2 شارع 
الزرقطوني - 28888 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.249181

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2822 نونرر) (24 املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()القباج)

محمد القباج كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)9)558).
447I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

AGILE TEXTILE FACTORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
AGILE TEXTILE FACTORY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 31 زنقة 
مارتير بن عبد السالم مكت7 رقم 

2 فال فلوري اقامة رياض الزيتون 
القنيطرة - 14888 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
67977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGILE (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TEXTILE FACTORY
تا ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة

استيراد وتصدير
تا ر.

زنقة) (31 (: عنوان املقر اال تماعي)
رقم) مكت7  السالم  عبد  بن  مارتير 
الزيتون) فال فلوري اقامة رياض  (2
القنيطرة)-)14888)القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
588)حصة) (: السيد بدر نصر هللا)

بقيمة)188)درهم للحصة.
حصة) (588 (: عال) مريم  السيدة 

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 22 عنوانه)ا() عال  مريم  السيدة 
 14888 األفغاني) الذين  زنقة  مال 

القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا() هللا  نصر  بدر  السيد 
زنقة ابن البنا شقة) (21/23 رقم) (17
القنيطرة) (14888 البينيد) اقامة  (6

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() هللا  نصر  بدر  السيد 
زنقة ابن البنا شقة) (21/23 رقم) (17
القنيطرة) (14888 البينيد) اقامة  (6

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

رقم)-.

44(I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

STE NEZAR AMIR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
STE NEZAR AMIR CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
29 تجزئة اللة ميمونة رقم 485 - 

15888 الخميسات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (87 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امحمد) )ة() السيد) تفويت 
حصة ا تماعية من) (588 الكرماعي)
أصل)1.888)حصة لفائدة السيد))ة()
مروة الفاص بتاريخ)87)د نرر)2822.

تفويت السيد))ة()فؤاد بوكير)588 
 1.888 أصل) من  ا تماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد))ة()مروة الفاص)

بتاريخ)87)د نرر)2822.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)))).
449I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 LA PAPAYA DRINKS AND
FOODS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
 LA PAPAYA DRINKS AND

FOODS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 67 حي 
العيون الطابق الثالث شقة 5 - 

18))2 املغرب املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.26373

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 ماي) (28 في) املؤرخ 
 LA شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 PAPAYA DRINKS AND FOODS
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 
حي) (67 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 

 -  5 شقة) الثالث  الطابق  العيون 

(: ل) نتيجة  املغرب  املغرب  (2((18

أزمة.

حي) (67 و حدد مقر التصفية ب)

 -  5 شقة) الثالث  الطابق  العيون 

18))2)املحمدية املغرب.)

و عين:

و) الحسني  سارة  السيد)ة()

حدائق) تجزئة  (48 عنوانه)ا()

الكورنيش طريق ازمور)28888)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ماي) (31 االبتدائية باملحمدية بتاريخ)

2822)تحت رقم)6)11.

458I

STE MOST SERVICE

MOST SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE MOST SERVICE

 EL(JADIDA ، 24000، EL(JADIDA

MAROC

MOST SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

املهدي شارع بئر أنزران شقة رقم 

)2 الطابق الثاني - 24888 الجديدة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2821 أبريل) (8( في) املؤرخ 

املصادقة على):

عبد هللا دواح) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (588

588)حصة لفائدة السيد))ة()خدوج)

الشردودي بتاريخ))8)أبريل)2821.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ماي) (87 االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

2821)تحت رقم)26438.

451I

ار باتيمون

ار باتيمون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ار باتيمون

416 تجزئة املسار شقة 2 الطابق 2 

مراكش ، 48888، مراكش املغرب

ار باتيمون شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 416 

تجزئة املسار شقة 2 الطابق 2 

مراكش - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

124299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 مارس) (38

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ار) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

باتيمون.

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

 416 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 2 الطابق) (2 شقة) املسار  تجزئة 

مراكش)-)48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد الرزيقي السعيد)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الرزيقي السعيد عنوانه)ا()

 48888 مراكش) (1 رقم) (( املحاميد)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرزيقي السعيد عنوانه)ا()

 48888 مراكش) (1 رقم) (( املحاميد)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (85 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم)134514.

452I

MCI CONSULTING

DOLLARCAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

MCI CONSULTING

 rue immam chafai residence

 jawhara 3eme(etage(n(18 ،

40000، marrakech(maroc

DOLLARCAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 75 

زنقة يوغوسالفيا و موالي علي  ليز - 

48888 مراكش املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(1(3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) (2822 نونرر) (2( املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

»مكت7)75)زنقة يوغوسالفيا و موالي)

48888)مراكش املغرب«) (- علي  ليز)

إلى)»رقم)43)عنرر)2)مسيرة)2 - 48888 

مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (2( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم)27)13.

453I

الجعفري ياسين

 STE. WLAD ALLAL
 TRAITEUR EVENEMENT

COMMINICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

الجعفري ياسين
زاوية شارع عبدهللا كنون و زنقة ابي 

 رير الطرري،« تسنيم پالزا«، عمارة 

أ، طابق 6، مكت7 )11 ، 98888، 

طنجة املغرب

 STE. WLAD(ALLAL

 TRAITEUR EVENEMENT

COMMINICATION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
زنيدية، اقامة الفتح، رقم 12 - 

92158 القصر الكبير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2479

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

 2822 أكتوبر) (27 في) املؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

 STE. WLAD ALLAL املحدودة)

 TRAITEUR EVENEMENT

COMMINICATION)مبلغ رأسمالها)

مقرها) وعنوان  درهم  (18.888

اإل تماعي زنقة زنيدية،)اقامة الفتح،)
الكبير) القصر  (92158  -  12 رقم)

املغرب نتيجة ل):)قرار الجمع العام.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  12 رقم) الفتح،) اقامة  زنيدية،)

92158)القصر الكبير املغرب.)

و عين:

و) علي  آيت  حمزة  السيد)ة()
زنقة الال عائشة قجيرية،) عنوانه)ا()
رقم))1 92158)القصر الكبير املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) الكبير  بالقصر  االبتدائية 

يناير)2823)تحت رقم)9.

454I

LE LEGALISTE

 STE AZAHIR FOR

 DISTRIBUTION AND

SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LE LEGALISTE
زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 

بوعبيد املكت7 رقم 9 الوازيس ، 

28248، الدار البيضاء املغرب

 STE AZAHIR FOR

 DISTRIBUTION AND SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 شارع 

صرري بو معة الطابق األول رقم 6 

- 28888 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.47(167

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2822)تقرر حل) 28)د نرر) املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 STE AZAHIR FOR(الشريك الوحيد

 DISTRIBUTION AND SERVICES

درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 

شارع) (12 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 

صرري بو معة الطابق األول رقم)6 - 

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (28888

ل):)قلة فرص البيع.

و حدد مقر التصفية ب)12)شارع)

صرري بو معة الطابق األول رقم)6 - 

28888)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

عنوانه)ا() و  زهير  امال  السيد)ة()

 16888 حريز) أوالد  تعاونية  (83

برشيد املغرب كمصفي))ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)12)شارع)

 6 صرري بو معة الطابق األول رقم)

الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55217).

455I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

BOURZIG-WARHOL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BOURZIG-WARHOL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي حانوت 

البقال العزوزية فيال وارول رقم 1 - 

48888 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.138121

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير) (2822 نونرر) (87 املؤرخ في)

»استغالل) من) الشركة  نشاط 

»استغالل محل) إلى) قاعة للرياضة«)

للمأكوالت السريعة)

استغالل قاعة للحفالت

اشغال مختلفة او البناء

موقف سيارات)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143966.

456I

FIECO SARL

JACKALLAN OVERSEAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIECO SARL
 RUE AL KASSAR MAARIF 14

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

JACKALLAN OVERSEAS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
زرقطوني طبق ألتاني شقة رقم 6 

-  الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(547
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JACKALLAN OVERSEAS
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وسيلة) بأية  االستحواذ  (- عقاري)
قانونية على  ميع األرا�سي املكشوفة)
أو التي تشتمل على مبان سيتم هدمها)
التقسيم) عمليات  بجميع  للقيام  (،
على هذه األرا�سي)،)لبناء) ميع املباني)
أو) السكني  لالستخدام  املخصصة 

التجاري أو املنهي أو اإلداري.
والتركي7) والتطوير  البناء) (-
مع) األ ل  طويل  أو  قصير  والتأ ير 
العقارات) ببيع  ميع  وعد  بدون  أو 
والتي) بناؤها  سيتم  التي  أو  املبنية 
العمل) احتيا ات  تخدم  أن  يمكن 

للشركة.
و بصفة) (- التخطيط والديكور) (-
،) ميع املعامالت التجارية أو) عامة)
الصناعية أو املالية أو األوراق املالية)
مباشر) بشكل  املتعلقة  العقارات  أو 
املذكورة) أو غير مباشر بأحد األشياء)
أعاله أو التي قد تعزز تطوير الشركة..

46)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
 -  6 زرقطوني طبق ألتاني شقة رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (58 (: عمار) إزاك  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.
حصة) (58 (: ابرهام عمار) السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد إزاك عمار عنوانه)ا()تجزئة)
دار بوعزة النواصر)) (77 النورس رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() عمار  ابرهام  السيد 
الذئاب)) عين  صالج  تجزئة  (29

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد إزاك عمار عنوانه)ا()تجزئة)
دار بوعزة النواصر)) (77 النورس رقم)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54715)88.

457I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE BENI GAMRA DE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 STE BENI GAMRA DE

TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار بني 
كمرة بني تور سيدي سليمان - 
14288 سيدي سليمان املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(37

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) 38)د نرر) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

MAYOUK THAMI)كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ)28 

يناير)2823)تحت رقم)10/2023.

45(I

Khidmat Attajir

ENJOY BIKE MERZOUGA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 85
52000، ERRACHIDIA(MAROC

ENJOY BIKE MERZOUGA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
تاناموست مرزوكة الطاوس 
الريصاني - 52222 الريصاني 

الطاوس
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16627
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ENJOY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BIKE MERZOUGA
تأ ير) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيارات رباعية الدفع كواد و بيدجي
-)تنظيم الدوائر السياحية.

قصر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطاوس) مرزوكة  تاناموست 
الريصاني) (52222 (- الريصاني)

الطاوس.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: موحى) سعيد  أيت  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 588 (: لحو) اوخربوش  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أيت سعيد موحى عنوانه)ا()
حي موالي احفيظ ساحة شيخ ماء)
 52458 الريصاني) (12 رقم) العينين 

الريصاني الريصاني.
عنوانه)ا() لحو  اوخربوش  السيد 
زنقة د لة تجزئة مرزوكة) (156 رقم)

ارفود)52288)ارفود ارفود.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيت سعيد موحى عنوانه)ا()
حي موالي احفيظ ساحة شيخ ماء)
 52458 الريصاني) (12 رقم) العينين 

الريصاني الريصاني
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)23)يناير)

2823)تحت رقم)2).

459I

garrigues maroc, sarlau

 OT ADVANCED SERVICES
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 OT ADVANCED SERVICES

MAROC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 219، 
شارع زرقطوني، زاوية شارع 

الروداني، رقم 13، املعاريف - 
28188 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(6337

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2821 نونرر) (22 املؤرخ في)
 OT شركة ذات املسؤولية املحدودة)
 ADVANCED SERVICES MAROC
درهم) (5.844.888 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي)219،)شارع)
زرقطوني،)زاوية شارع الروداني،)رقم)
13،)املعاريف)-)28188)الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)الحل الطوعي.
(،219 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
شارع) زاوية  زرقطوني،) شارع 
(- املعاريف) (،13 رقم) الروداني،)

28188)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()ديفيد مارتينيز ميراليس)
زرقطوني،) شارع  (،219 عنوانه)ا() و 
(،13 رقم) الروداني،) شارع  زاوية 
البيضاء) الدار  (28188 املعاريف)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
مارتينيز) ماريا  خوسيه  السيد)ة()
شارع) (،219 عنوانه)ا() و  ميراليس 
زرقطوني،)زاوية شارع الروداني،)رقم)
الدار البيضاء) (28188 املعاريف) (،13

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
شارع) (،219 (: بالتصفية) املتعلقة 
زرقطوني،)زاوية شارع الروداني،)رقم)

13،)املعاريف،)الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2822)تحت رقم)7)174).

468I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE AZZUATI IMAD SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34 ، 32000، AL(HOCEIMA

MAROC
 STE AZZUATI IMAD SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي ا ار 

ازوكاغ باملكان املسمى أسمار وان 
حي كالبونيطا - 32888 الحسيمة 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) (2822 23)د نرر) املؤرخ في)
نشاط الشركة من)»البناء)و األعمال)

املختلفلة)»)إلى)»مقهى)».
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)18)يناير)

2823)تحت رقم)).
461I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 STE ILHAMI FOR REAL
ESTATE DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN  58
 YACHAFINE( ،( 26000،

BERRECHID MAROC
 STE ILHAMI FOR REAL
شركة) (ESTATE DEVELOPMENT

ذات املسؤولية املحدودة
 61 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 
املعاني) مصطفى  مفترق  ياقوت  ال 
(- الطابق االول مركز رياض) (39 رقم)

28888)الدار البيضاء)املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري)
.521275

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 أكتوبر) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ابرهيم محمد) )ة() تفويت السيد)
حصة ا تماعية) (58 ابرهيم شريف)
حصة لفائدة السيد) (458 من أصل)

شريف) ابرهيم  محمد  اصمان  )ة()
بتاريخ)12)أكتوبر)2822.

محمد) حسن  )ة() السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (188 شريف)
)ة() حصة لفائدة السيد) (188 أصل)
اصمان محمد ابرهيم شريف بتاريخ)

12)أكتوبر)2822.
محمد) سعد  )ة() السيد) تفويت 
ابرهيم شريف)158)حصة ا تماعية)
حصة لفائدة السيد) (458 من أصل)
شريف) ابرهيم  محمد  اصمان  )ة()

بتاريخ)12)أكتوبر)2822.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 8( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم)77364.

462I

A&E(Consulting

ريال استايت انتير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

A&E(Consulting
 QUARTIER ZONE

 INDUSTRIELLE(EL(WIFAK 1
 RUE 2 N 19 ETAGE 2 BUREAU

 N 8 OULFA(CASA ، 20660،
CASABLANCA MAROC

ريال استايت انتير »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 271 
رياض صوفيا الطابق االر�سي الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.478549
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)يناير)2823
األسا�سي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 
تحديد املسؤوليات الجديدة للمسير
مالئمة القانون االسا�سي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55255).

463I
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SOCIETE MAJIC CULTIVED SOCETY SARL AU

 SOCIETE MAGIC CULTIVED
SOCIETY SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

 SOCIETE MAJIC CULTIVED
SOCETY SARL AU

حي ايريس زنقة أم الربيع 2 رقم 97 
الشقة 2 ، 68888، و دة املغرب
 SOCIETE MAGIC CULTIVED
SOCIETY SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي حي ايريس 
زنقة أم الربيع 2 رقم 97 الشقة 2 - 

68888 و دة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39735

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2822 د نرر) (85 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل القن7 الهندي ومشتقاته.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
د نرر) (28 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2822)تحت رقم)2837.

464I

COMPTABLE ET CONSEILLER FISCAL

 FATIMA ZAHRAE
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 COMPTABLE ET CONSEILLER
FISCAL

شارع محمد الشيخ رقم 7 ، 93888، 
تطوان املغرب

 FATIMA ZAHRAE
DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع بالل 
بن الرباح رقم 2 - 93888 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32(83

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (8(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 FATIMA ZAHRAE (: تسميتها)

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وتوزيع)

 ميع املنتجات الغذائية.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 93888  -  2 رقم) الرباح  بن  بالل 

تطوان املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 (88 (: توفيق) بوطويل  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد بوطويل عالء):)288)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوطويل توفيق عنوانه)ا()
 86 رقم) (83 درب) تار يست  شارع 

93888)تطوان املغرب.

عنوانه)ا() عالء) بوطويل  السيد 

خندق الزربوح شارع تار يست ممر)
3)رقم)6 93888)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوطويل توفيق عنوانه)ا()
 86 رقم) (83 درب) تار يست  شارع 

93888)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2712.

465I

VIP FINANCE CENTER

SMAILILAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VIP FINANCE CENTER
 RUE IBN TOUMERT IMMEUBLE

 SARHOUNY APPARTEMENT
 1 ، 28810، MOHAMMEDIA

MAROC
SMAILILAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 1 زنقة إبن 
تومرت عمارة الصرغني شقة رقم 1 
املحمدية - 18))2 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (2(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMAILILAB
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
 MARCHAND IMPORTATEUR

.MESUREUR-VERIFICATEUR
زنقة) (1 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شقة) الصرغني  عمارة  تومرت  إبن 
املحمدية) (2((18 (- املحمدية) (1 رقم)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 488.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد فيصل عياد):)1.348)حصة)

بقيمة)134.888)درهم للحصة.
السيد إدريس اسماعيلي):)1.338 
درهم) (133.888 بقيمة) حصة 

للحصة.
 1.338 (: نعيمي) محمد  السيد 
درهم) (133.888 بقيمة) حصة 

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عياد  فيصل  السيد 
 2 سكينة) مجموعة  أحالم  إقامة 
عمارة)3)شقة)))أهل الغالم البيضاء)

28888)الدار البيضاء)املغرب.
اسماعيلي) إدريس  السيد 
مجموعة) أحالم  إقامة  عنوانه)ا()
سيدي) (( رقم) (3 2مدخل) سكينة)
مومن البيضاء)28888)الدار البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا() نعيمي  محمد  السيد 
مشروع عمر إبن الخطاب عمارة ألف)
الدار) (28888  18 الشقة) (2 الطابق)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عياد  فيصل  السيد 
 2 سكينة) مجموعة  أحالم  إقامة 
عمارة)3)شقة)))أهل الغالم البيضاء)

28888)الدار البيضاء)املغرب
عنوانه)ا() نعيمي  محمد  السيد 
مشروع عمر إبن الخطاب عمارة ألف)
الدار) (28888  18 الشقة) (2 الطابق)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)24)يناير)

2823)تحت رقم)151.
466I

FLASH ECONOMIE

DUFRY MAROC 
إعالن متعدد القرارات

DUFRY MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 رأسمالها 2588.888 درهم
 مقرها اال تماعي: منطقة 

اللو ستيكية سابينو تجزئة 715 
و716 النواصر 

رقم التقييد في السجل التجاري: 
11(761

املختلط) العام  الجمع  بمقت�سى 
تم اتخاذ) (2822 يونيو) (38 املؤرخ في)

القرارات التالية
محدودة) غير  ملدة  كمسير  تعيين 

 lsaias DIAZ GARCIA(السيد



2453 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

 1967 فرراير) (24 بتاريخ) املزداد 
االسبانية) الجنسية  ذو  بمدريد 
سيتي) كولڤ  بوسكورة  في  القاطن 

عمارة)39)شقة)6)املدينة الخضراء
رقم) السفر  لجواز  الحامل  و 

PA8881113
املسير) تقرير  قراءة  سماع  بعد 
املالية) السنة  حسابات  وفحص 
املصادق) د نرر2821) (31 املنتهية في)
العادي) العام  الجمع  عليه من قبل 
من) ((6 والحكم وفق أحكام املادة) (،
قرر عدم) (، (1997 فرراير) (13 قانون)
(، و ود حا ة للحل املبكر للشركة)
على الرغم من أن حقوق املساهمين)

أقل من ربع رأس املال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55164)
467I

excofi

G.ELITES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31888، فاس املغرب
G.ELITES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
الخامس رقم 23 عمارة 44 اقامة 
الفضاء شارع ابراهيم الروداني - 

38888 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.431(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (16 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 48.888 رأسمالها) مبلغ  (G.ELITES
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 44 عمارة) (23 الطابق الخامس رقم)
اقامة الفضاء)شارع ابراهيم الروداني)
- 38888)فاس املغرب نتيجة ل):)أزمة)

اقتصادية)//)املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب الطابق)

اقامة) (44 عمارة) (23 رقم) الخامس 
(- الروداني) ابراهيم  شارع  الفضاء)

38888)فاس املغرب.)
و عين:

و) الوردي  وائل  السيد)ة()
عنوانه)ا()رقم)264)أ تجزئة املنتزه)83 
فاس املغرب كمصفي) (38888 تغاث)

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)83)يناير)2823 

تحت رقم)))55.
46(I

excofi

CRISTAL PLACE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31888، فاس املغرب
CRISTAL PLACE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 79 شارع 

السالم نر س أ طريق صفرو - 
38888 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5694
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (87 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 CRISTAL الوحيد) الشريك  ذات 
 488.888 رأسمالها) مبلغ  (PLACE
 79 اإل تماعي) درهم وعنوان مقرها 
شارع السالم نر س أ طريق صفرو)-)
38888)فاس املغرب نتيجة ل):)أزمة)

اقتصادية)//املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب)79)شارع)
(- صفرو) طريق  أ  نر س  السالم 

38888)فاس املغرب.)

و عين:

و) فروسو  محمد  السيد)ة()
زنقة  بل) (21 رقم) عنوانه)ا()

ميشليفين النر س س)38888)فاس)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)18)يناير)2823 

تحت رقم)26971.

469I

NOTAIRE

ABRAJ AL MAGHRIB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

NOTAIRE

 RUE MICHLIFEN CIL HAY 4

 ESSALAMA(CASABLANCA،

20450، CASABLANCA(MAROC

ABRAJ AL MAGHRIB شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Lot la وعنوان مقرها اإل تماعي

 Coline(Lot 31 Sidi(Maarouf -

.20150 CASABLANCA(MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.328157

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2822 د نرر) (27 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 Adyl OUALI )ة() تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.888

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888

 Mohammed Amjad ABU

EISHEH)بتاريخ)27)د نرر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55462).

478I

excofi

RASSE AL KHAYMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31888، فاس املغرب
RASSE AL KHAYMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 11 شارع 
الكرامة مونفلوري - 38888 فاس 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.39171

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2823 يناير) (86 املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()األحمر)

نجي7 كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)28)يناير)2823 

تحت رقم)448.
471I

EMBEE CONSULTING

كاسا ديل بارميجيانو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EMBEE CONSULTING
 AV(CHAKIB(ARSALANE(N° 67
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

maroc
كاسا ديل بارميجيانو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عالل 

الفا�سي ، تطوان املغرب٠ شارع 
عالل الفا�سي ، تطوان املغرب٠ 

93888 تطوان املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32775
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2454

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

كاسا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ديل بارميجيانو.

استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

لجميع) أوغيرمباشر  مباشر  بشكل 

واملقاهي) املطاعم،) مؤسسات 

األكشاك،) أنواع  و ميع  والرزريا،)

وبصفة عامة تنشيط  ميع العمليات)

الصناعية،) الثقافية،) اال تماعية،)

التجارية،)العقارية،)واملالية املنقولةأو)

أو غير) املنقولةاملرتبطة مباشرة  غير 

مباشرة كليا أو زئيا باألهداف اآلنفة)

الذكر والتي من شأنها تسهيل وتطوير)

تنمية الشركة.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

املغرب٠  تطوان  (، الفا�سي) عالل 

شارع عالل الفا�سي)،)تطوان املغرب٠ 

93888)تطوان املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

س.د.ك.هولدينغ،) الشركة 

 188 بقيمة) حصة  (998 (: ش.م.م.)

درهم للحصة.

حصة) (18 (: السيد هشام صدقي)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

س.د.ك.هولدينغ،) الشركة 

 RUE DE,3 عنوانه)ا() ش.م.م.)

 L4EPARGNE RES LE LOUVRE

 APPT2 , CASABLANCA 28888

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() صدقي  هشام  السيد 

انفا) البيضاء) الدار  بليوط  سيدي 

28888)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() النادي  هشام  السيد 

معاد) إقامة  امللكي  الجيش  شارع 

الطابق)81 93888)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2691.

472I

excofi

WAWA SIMBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

excofi
الشق 3 عمارة لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 31888، فاس املغرب
WAWA SIMBA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 8) شارع 
منامة مونفلوري - 38888 فاس 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54(33

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) 23)د نرر) املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()البقالي)

زكرياء)كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)89)يناير)2823 

تحت رقم))566.

473I

FIDCOM SAHARA

NAV AGRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDCOM SAHARA
شارع الطرراني حي الوحدة 81 رقم 

28 العيون ، 78888، العيون 
املغرب

NAV AGRI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
 W 25 مارس الشطر الثاني بلوك

رقم 629 العيون - 78888 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

44369

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NAV (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRI

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشخاص.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 W بلوك) الثاني  الشطر  مارس  (25

العيون) (78888 (- العيون) (629 رقم)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.888 (: السيد عمر بازي)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عمر بازي عنوانه)ا()تجزئة)

الرمل أ)1166)تراست انزكان)6358) 

انزكان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر بازي عنوانه)ا()تجزئة)

الرمل أ)1166)تراست انزكان)6358) 

انزكان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)22)3.

474I

ملياء)الحيرش

 SOCIETE L IMMOBILIER
INTELIGENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ملياء الحيرش
رقم 4 تجزئة عمار ، 24358، سيدي 

بنور املغرب
 SOCIETE L IMMOBILIER

INTELIGENT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الكراج 
املستخرج من الدار رقم 375 تجزئة 

ارض الخير سيدي بنور 24358 
سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3463

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE L IMMOBILIER

.INTELIGENT SARL
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)
و) االنعاش العقاري،) أشغال البناء،)

تجزئة االرا�سي.
الكراج) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (375 املستخرج من الدار رقم)
 24358 بنور) سيدي  الخير  ارض 

سيدي بنور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بنفريحة عبد الفتاح):)588 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
588)حصة) السيد الناجي ميلود):)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الفتاح) عبد  بنفريحة  السيد 

الخير) ارض  تجزئة  (34( عنوانه)ا()

24358)سيدي بنور املغرب.

السيد الناجي ميلود عنوانه)ا()18 

ملتقى زنقة كاربوزون و زنقة فوبان)

24888)الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الفتاح) عبد  بنفريحة  السيد 

الخير) ارض  تجزئة  (34( عنوانه)ا()

24358)سيدي بنور املغرب

السيد الناجي ميلود عنوانه)ا()18 

ملتقى زنقة كاربوزون و زنقة فوبان)

24888)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) بنور  بسيدي  االبتدائية 

يناير)2823)تحت رقم))26.

475I

MACOSIS CONSULTING

TRANS 99
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

TRANS 99 شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 ) 
زنقة رقم 399 الطابق الثاني تجزئة 

 نات الزيتون 1 بنسودة - 38888 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75131

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 99 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS
تاسيس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة.
 ( :)مكت7) عنوان املقر اال تماعي)
الطابق الثاني تجزئة) (399 زنقة رقم)
 38888 (- بنسودة) (1  نات الزيتون)

فاس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد اعليلوش محمد)
درهم) (188.888 بقيمة) حصة 

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اعليلوش محمد عنوانه)ا()
النر س) (5 عمارة) العمرانية  تجزئة 

38888)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اعليلوش محمد عنوانه)ا()
النر س) (5 عمارة) العمرانية  تجزئة 

38888)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ))1)يناير)2823 

تحت رقم)87)5.

476I

AURORA INC

AURORA INC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AURORA INC
59 شارع مو�سى ابن النصير شقة 

رقم 12 الطابق الثالث طنجـة 
بمكت7 املراسلة »مغرب تنسيق« 
21 شارع الـمتنبـي، 98828، طنجة 

الـمغرب

AURORA INC شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 59 

شارع مو�سى ابن النصير شقة رقم 
12 الطابق الثالث طنجـة - 98828 

طنجة الـمغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(4613

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) )8)غشت) املؤرخ في)
AURORA INC)شركة ذات مسؤلية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (58.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي)59)شارع مو�سى ابن)
الطابق الثالث) (12 النصير شقة رقم)
الـمغرب) طنجة  (98828 (- طنجـة)

نتيجة لتوقف النشاط.
و عين:

السيد)ة()نسيم بوعلي و عنوانه)ا()
59)شارع مو�سى ابن النصير شقة رقم)
 98828 طنجـة) الثالث  الطابق  (12
طنجة الـمغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 59 وفي) (2822 غشت) (8( بتاريخ)
رقم) شقة  النصير  ابن  مو�سى  شارع 
 98828 (- الطابق الثالث طنجـة) (12

طنجة الـمغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261567.
477I

COMPTAMAR EXPERTISE

OUTAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
OUTAMAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 محج 

مرس السلطان، الطابق األول، 
الشقة 3، - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.421937
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2821)تقرر حل) 31)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
OUTAMAL)مبلغ رأسمالها)188.888 
 26 اإل تماعي) درهم وعنوان مقرها 
محج مرس السلطان،)الطابق األول،)
البيضاء) الدار  (28888 (- (،3 الشقة)

املغرب نتيجة ل):)قرار الشركاء.
26)محج) و حدد مقر التصفية ب)
األول،) الطابق  السلطان،) مرس 
البيضاء) الدار  (28888 (- (،3 الشقة)

املغرب.)
و عين:

الطاهري) محمد عادل  السيد)ة()
 2 15)زنقة بيزن�سي طابق) و عنوانه)ا()
شقة)4 28888)الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55223).
47(I

FIDUSCAL

MEGANEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
MEGANEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 1 شارع 
بطغنون الدار البيضاء - 28818 

الداربيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.279985
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 28)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (MEGANEGOCE
مقرها) وعنوان  درهم  (18.888
الدار) بطغنون  شارع  (1 اإل تماعي)
البيضاء)-)28818)الداربيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)توقف نشاط تجاري.
1زنقة) ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 28818 (- البيضاء) الدار  بطغنون 

الداربيضاء)املغرب.)
و عين:

الدين) عتمان  مال  السيد)ة()
آنفا) كنيدي  شارع  (82 عنوانه)ا() و 
الداربيضاء) (28478 الداربيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55214).
479I

KISSAN CONSULTING 

KABA TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KISSAN CONSULTING
 47Rue(Othman(Bnou(Affan

 6ème(Etage(N°11 Casablanaca ،
28888، الدار البيضاء املغرب

KABA TECHNOLOGY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 265 شارع 
الزرقطوني املكت7 رقم 92 - 18))2 

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569867
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KABA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TECHNOLOGY
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
حلول) وتسويق  -تطوير،تنفيد 

تكنولو يات املعلومات.
تكنولو يات) نظم  -هندسة 
باالتصاالت) املتعلقة  املعلومات 
واستشارتها) والالسلكية  السلكية 

وتركيبها وصيانتها.
مواقع) تطوير،تسويق،تشغيل  (-
املحمولة) الهواتف  وتطبيقات 

وتكنولو يات املعلومات
-تطوير وتسويق نظم املعلومات.

في) والدراسات  املشورة  -خدمات 
مجال نظم املعلومات.

شراء،استيراد،تصدير،بيع) (-
واملنتجات) املعدات  وتمثيل  ميع 

الكمبيوتر.
في) والتدري7  املشورة  -خدمات 

مجال تكنولو يات املعلومات..
عنوان املقر اال تماعي):)265)شارع)
الزرقطوني املكت7 رقم)92 - 18))2 

الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (588 (: بابوي) بدر  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد خليل بوزكري):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بدر بابوي عنوانه)ا()تجزئة)
3)شقة) طابق) لوريزون عمارة ج ه5)
الدار) (28258 شارع املهدي بن بركة)

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() بوزكري  خليل  السيد 
اقامة بلور واتر هاوس عمارة)18)شقة)
الدار) (27223 بن عبيد دار بوعزة) (7

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بدر بابوي عنوانه)ا()تجزئة)
3)شقة) طابق) لوريزون عمارة ج ه5)
الدار) (28258 شارع املهدي بن بركة)

البيضاء)املغرب)
عنوانه)ا() بوزكري  خليل  السيد 
اقامة بلور واتر هاوس عمارة)18)شقة)
الدار) (27223 بن عبيد دار بوعزة) (7

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5513).
4(8I

euromaritima

COSTANG CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

euromaritima
147 شارع محمد الخامس اقامة 
القنطرة رقم 15 ، 98888، طنجة 

املغرب
COSTANG CAR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 شارع 
فيوليت ل السعادة تجزئة 185 
الطابق االر�سي طنجة - 98888 

طنجة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134875
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COSTANG CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

12)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
 185 تجزئة) السعادة  ل  فيوليت 
 98888 (- طنجة) االر�سي  الطابق 

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء)بن قاسم)
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة فاطمة الزهراء)بن قاسم)
رقم) (1( حي الزاودية زنقة) عنوانه)ا()

18 98888)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة الزهراء)بن قاسم)
رقم) (1( حي الزاودية زنقة) عنوانه)ا()

18 98888)طنجة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)18)261.

4(1I

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

SMARTTRUCK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI
4) , شارع اململكة العربية السعودية 

تجزئة العيون 2 إقامة العزيزية 
الطابق الثاني رقم 12. 4) , شارع 
اململكة العربية السعودية تجزئة 
العيون 2 إقامة العزيزية الطابق 
الثاني رقم 12.، 98888، طنجة 

املغرب
SMARTTRUCK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 4) تجزئة 

العيون 2 شارع اململكة العربية 
السعودية اقامة العزيزية الطابق 

االول رقم 11 بطنجة طنجة 98888 
طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
134173

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (86
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMARTTRUCK
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
عنوان املقر اال تماعي):)4))تجزئة)
العربية) اململكة  شارع  (2 العيون)
الطابق) العزيزية  اقامة  السعودية 
االول رقم)11)بطنجة طنجة)98888 

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 58 (: السيد عبد الرحيم الطوبي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
حصة) (58 (: برحو) ياسين  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الطوبي) الرحيم  عبد  السيد 
مرك7) البالية  طنجة  عنوانه)ا()
رقم) (3 طابق) (1( ريكوكوسطا عمارة)

)2 98888)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() برحو  ياسين  السيد 
مرروكة)5)زنقة)19)رقم)118 98888 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الطوبي) الرحيم  عبد  السيد 
مرك7) البالية  طنجة  عنوانه)ا()
رقم) (3 طابق) (1( ريكوكوسطا عمارة)

)2 98888)طنجة املغرب)
عنوانه)ا() برحو  ياسين  السيد 
مرروكة)5)زنقة)19)رقم)118 98888 

طنجة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)1832.

4(2I

زوبير بوتغماس

STE BRIHAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

زوبير بوتغماس
اكنول املركز تازة ، 35858، تازة 

املغرب
STE BRIHAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : دوار والد 
زيان قارون اكنول تازة - 35888 تازة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.4(59

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 23)د نرر) املؤرخ في)
STE BRIHAS)شركة ذات املسؤولية)
 18.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي دوار)
والد زيان قارون اكنول تازة)-)35888 
تازة املغرب نتيجة النعدام املردودية.

و عين:
و) ابريش  حسن  السيد)ة()
االعلى اكنول) عنوانه)ا()حي الشهداء)
تازة)35888)تازة املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
السيد)ة()كريم لرريكي و عنوانه)ا()
 2 الطابق) (4 شقة) (1 3) ناح) عمارة)
تازة) (35888 مكناس) قرطبة  تجزئة 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)23)د نرر)2822)وفي دوار والد)
زيان قارون اكنول تازة)-)35888)تازة)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2023/32.

4(3I

FHF

HYM GLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

HYM GLASS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 17 ساحة 
باستور الطابق 6 املكت7 رقم 5 -. 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569253
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HYM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GLASS
-استراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و بيع و تركي7 منتجات االملنيوم و)

الز اج للمنشات
قطع) وتحويل  تشكيل  و  -تصنيع 
االملنيوم و املعادن و  ميع املنتجات)

املشتقة.
عنوان املقراال تماعي):)17)ساحة)
 .-  5 رقم) املكت7  (6 الطابق) باستور 

الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (348 (: حميد) بكار  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد حنبلي ياسين):)338)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 338 (: منصف) حارك  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حميد  بكار  السيد 
مج) (2 امين) اقامة قصبة  ليساسفة 
س)9)عمارة)1)شقة)6)الطابق)1.)الدار)

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() منصف  حارك  السيد 
تجزئة واد املخازن رقم)56.)املحمدية)

املغرب.
السيد حنبلي ياسين عنوانه)ا()45 
زنقة الليمون طابق)2)شقة)18)اقامة)
العالية تجزئة السوسن ع س).)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حميد  بكار  السيد 
مج) (2 امين) اقامة قصبة  ليساسفة 
س)9)عمارة)1).)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)9)554).
4(4I

أر كون�سي

هادرون جيني إلكتريك إ 
أندوسترييل

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

أر كون�سي
3 زنقة حرملة شارع محمد 6 3 زنقة 

حرملة شارع محمد 6، 28588، 
الدار البيضاء املغرب

هادرون  يني إلكتريك إ أندوسترييل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 
الضمير الكبير الرقم 7 - 28888 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.239(49

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 22)شتنرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
هادرون  يني إلكتريك إ أندوسترييل)
مبلغ رأسمالها)18.888)درهم وعنوان)
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الضمير) زنقة  (12 اإل تماعي) مقرها 
الكبير الرقم)7 - 28888)الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.
زنقة) (12 و حدد مقر التصفية ب)
الضمير الكبير الرقم)7 - 28888)الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()لطيفة طلو و عنوانه)ا()
 7 الرقم) الكبير  الضمير  زنقة  (12
املغرب) البيضاء) الدار  (28888

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)38)54).

4(5I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة واالستشـارات)

القـانـونيـة

FHMOND. PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسبة 
واالستشـارات القـانـونيـة

228 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 
الطـابق األول ص,ب )53 العيـون ، 

78888، العيـون املغـرب
FHMOND. PHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شـارع 

مكـة الشقـة رقـم 41 عمـارة رقـم 83 
العيـون - 78888 العيـون املغـرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44155
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FHMOND. PHARMA
•صنـاعـة) (: غرض الشركة بإيجاز)

األدويـة؛
املستحضرات) •تصنيع 

الصيدالنية األساسية؛
املستحضرات) •تصنيع 

الصيدالنية؛
مشاركة) أو  مصلحة  •اكتساب 
عن طريق املساهمة أو االندماج أو)
األوراق املالية في) االكتتاب أو شراء)
 ميع الشركات القائمة أو التي سيتم)

إنشاؤها بهدف مماثل أو ذي صلة..
شـارع) (: املقراال تماعي) عنوان 
 83 عمـارة رقـم) (41 مكـة الشقـة رقـم)

العيـون)-)78888)العيـون املغـرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املعطي حنـانـي):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد سيدي محمـد ولـد الـرشيـد)
درهم) (188 بقيمة) حصة  (588 (:

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حنـانـي  املعطـي  السيد 
اللـه) معطـى  عمـارة  الـدشيـرة  سـاحـة 
العيـون) (78888 العيـون) (18 رقـم)

املغـرب.
السيد سيـدي محمـد ولـد الـرشيـد)
شـارع) الـرشيـد  ولـد  فـيال  عنوانه)ا()
العيـون) (78888 العيـون) حبـوهـا 

املغـرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حنـانـي  املعطـي  السيد 
اللـه) معطـى  عمـارة  الـدشيـرة  سـاحـة 
العيون) (78888 العيـون) (18 رقـم)

املغرب
السيد سيـدي محمـد ولـد الـرشيـد)
شـارع) الـرشيـد  ولـد  فـيال  عنوانه)ا()
العيـون) (78888 العيـون) حبـوهـا 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (2( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2822)تحت رقم))364.

4(6I

FHF

INES AGRICULTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

INES AGRICULTURE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 

التقدم م س 2 رقم 17 الطابق 2 

الررنو�سي -. الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.367359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 31)د نرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (INES AGRICULTURE
رأسمالها)188.888,88)درهم وعنوان)

مقرها اإل تماعي مجموعة التقدم م)
(.- الررنو�سي) (2 الطابق) (17 2)رقم) س)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

مزاولتها اي نشاط تجاري.

و حدد مقر التصفية ب مجموعة)
 2 الطابق) (17 رقم) (2 م س) التقدم 

الررنو�سي)-.)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) شياو يان  يان  السيد)ة()
الكريم) عبد  زنقة  (5 رقم) عنوانه)ا()

املغرب) ميدلت  (. املو) حي  الخطابي 

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)

املتعلقة بالتصفية):)مجموعة التقدم)
م س)2)رقم)17)الطابق)2)الررنو�سي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55475).
4(7I

fiding(sarl

طابي حبشان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

طابي حبشان شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 193 
الطابق 2 حي مسيرة توالل - 58888 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(867
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
طابي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

حبشان.
نسج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السجاد التقليدي.
عنوان املقر اال تماعي):)رقم)193 
 58888 (- 2)حي مسيرة توالل) الطابق)

مكناس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: احبشان) حسن  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد علي احبشان):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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السيد حسن احبشان عنوانه)ا()
تجزئة املسيرة رقم)193)توالل)58888 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا() احبشان  علي  السيد 
الصفاصيف) فزاز  ايت  خروبة  دوار 

15888)الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن احبشان عنوانه)ا()
تجزئة املسيرة رقم)193)توالل)58888 

مكناس املغرب
عنوانه)ا() احبشان  علي  السيد 
الصفاصيف) فزاز  ايت  خروبة  دوار 

15888)الخميسات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)1531.
4((I

H.A ACCOUNTING GROUP

اسباس فري
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
اسباس فري شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املنار االطل�سي طريق اسفي العمارة 
145 رقم 5 - 48888 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الخليل) )ة() السيد) تفويت 
ا تماعية) حصة  (1.888 الهشماوي)
من أصل)1.888)حصة لفائدة السيد)
 28 بتاريخ) الناصري  الدين  نور  )ة()

يناير)2823.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144817.

4(9I

jamal ait hommad

احكوت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
احكوت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املركز 
الفالحي 212 زيرارة سيدي قاسم 

16888 سيدي قاسم مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29413
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)احكوت.
غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)

االشغال املختلفة.
املركز) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
قاسم) سيدي  زيرارة  (212 الفالحي)

16888)سيدي قاسم مغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.558 (: فؤاد) احكوت  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 2.458 (: السيد احكوت مصطفى)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فؤاد  احكوت  السيد 
 16888 زيرارة) (212 الفالحي) املركز 

سيدي قاسم مغرب.
مصطفى) احكوت  السيد 
زيرارة) (212 املركز الفالحي) عنوانه)ا()

16888)سيدي قاسم مغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فؤاد  احكوت  السيد 
 16888 زيرارة) (212 الفالحي) املركز 

سيدي قاسم مغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

يناير)2823)تحت رقم)-.
498I

TC

PHARMACIE TAJA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC

PHARMACIE TAJA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الرشاد محل رقم 2 الجزء 1 الرقم 
255 مجاطية اوالد الطال7 - 28888 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569185
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE TAJA

غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الرقم) (1 الجزء) (2 الرشاد محل رقم)
255)مجاطية اوالد الطال7)-)28888 

الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: زاوي) سعدة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
 1888 (: زاوي) سعدة  السيدة 

بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() زاوي  سعدة  السيدة 
زنقة محمد صمام تجزئة) (16 الرقم)
الجديدة) (24888 الجديدة) الورد 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() زاوي  سعدة  السيدة 
زنقة محمد صمام تجزئة) (16 الرقم)
الجديدة) (24888 الجديدة) الورد 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))))2.

491I

LEADER PRESSE

LARYOKAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER PRESSE
 RUE MOUSSA IBNOU 9

 NOUSSIR(APP 18 GOUTHIER ،
20000، CASABLANCA(MAROC
LARYOKAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
حمزة شقة رقم )6 عمارة ج 4 
الطابق االر�سي سيدي بوزيد - 

24888 الجديدة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

28245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LARYOKAR

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.

اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 4 ج) عمارة  (6( رقم) شقة  حمزة 

(- بوزيد) سيدي  االر�سي  الطابق 

24888)الجديدة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كريم لهريوش):)188)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

السيد كريم لهريوش):)188)بقيمة)

188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لهريوش  كريم  السيد 
 24888 زنقة ليون بروت) (26 الرقم)

الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() لهريوش  كريم  السيد 
 24888 زنقة ليون بروت) (26 الرقم)

الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

2823)تحت رقم)29654.

492I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

CAFE ROMA ITALIA 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 CAFE ROMA ITALIA شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الكرم 21 مكازة بالطابق السفلي 
برشيد - 26188 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17577
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ROMA ITALIA
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
السفلي) بالطابق  مكازة  (21 الكرم)

برشيد)-)26188)برشيد املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املصطفى الصديق):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الصديق) املصطفى  السيد 
6)1)تجزئة ركراكة برشيد) عنوانه)ا()

26188)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الصديق) املصطفى  السيد 

6)1)تجزئة ركراكة برشيد) عنوانه)ا()

26188)برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بررشيد  االبتدائية 

2823)تحت رقم)96.

493I

redallah sarl

KATGA
إعالن متعدد القرارات

redallah sarl

2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 

38888، فاس املغرب

KATGA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم )16 

س2 تجزئة العنررة زواغة - 38888 

فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.68361

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)38)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

الى) الشركة  راسمال  رفع  مايلي:)

درهم بدمج الحساب) (18(184(.(3

الجاري للشركاء.

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

من) الشركة  راسمال  خفض  مايلي:)

3).)184)18)درهم الى)988.888,88 

على) املترتبة  الديون  بمقاصة  درهم 

الشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

 988.888,88 هو) الشركة  راسمال 

عبد) الحاج  قابو  للسيد  كلها  درهم 

الرزاق

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
السيد قابو الحاج عبد الرزاق يملك)
 ميع حصص الشركة البالغة)9888 

حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم)394.
494I

redallah sarl

FLUFFY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

redallah sarl
2 زنقة سوريا الشقة 15 شارع 

الحسن الثاني املدينة الجديدة ، 
38888، فاس املغرب

FLUFFY TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمارة بن مو�سى 
الغواش الطابق الثاني - 38888 

فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.72331

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 38)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (FLUFFY TRANS
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
اإل تماعي شارع عبد الكريم الخطابي)
الطابق) الغواش  مو�سى  بن  عمارة 
فاس املغرب نتيجة) (38888 (- الثاني)
كساد السوق و عدم الحصول) (: ل)

على تموين.
و حدد مقر التصفية ب شارع عبد)
مو�سى) بن  عمارة  الخطابي  الكريم 
 38888 (- الثاني) الطابق  الغواش 

فاس املغرب.)
و عين:

السيد)ة()نجي7 وهابي و عنوانه)ا()
ملع7) التواللي  الحسين  (7 زنقة) (31
الخيل)38888)فاس املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.



2461 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

و) وهابي  محمد  السيد)ة()

عنوانه)ا()31)زنقة)7)الحسين التواللي)

املغرب) فاس  (38888 الخيل) ملع7 

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم)416.

495I

bemultico(بيمولتيكو

JILI TRANS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

bemultico بيمولتيكو

رقم 186 شقة رقم 81 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 58868، مكناس 

مكناس

JILI TRANS شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 27) 

الطابق السفلي تجزئة البساتين 87 

مكناس - 58888 مكناس املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.46359

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2822 نونرر) (87 املؤرخ في)

مسير  ديد للشركة السيد)ة() يلي)

نبيل كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (89 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2822)تحت رقم)1279.

496I

CAF MAROC

4Digital
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
4Digital »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة واد 
زيز رقم 28 اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 18 - 98888 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.123455

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))2)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الحطري،) سفيان  السيد  تفويت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)KB97426،)املغربي،)416)حصة)
للشركة) اال تماعية  الحصص  من 
االشه7،) بن  السيد رضوان  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LB1527(((رقم
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
تفويت السيد عمر الحسيني،) مايلي:)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقمLA181(71)،املغربي،417)حصة)
للشركة) اال تماعية  الحصص  من 
االشه7،) بن  السيد رضوان  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LB1527(((رقم
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تحويل املقر اال تماعي الحالي للشركة)
الى املقر الجديد)»)الحي االداري زنقة)
صنها ة رقم))1)عمارة اني�سي الطابق)

))مكت7 رقم)32« 
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحديث القانون االسا�سي للشركة.
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بالتعديل اعاله

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم))74.
497I

STE FIACCOF 

TAZAROUT LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 68 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM(،(30080،(fes(maroc
 TAZAROUT LOGISTIQUE
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
 112 اال تماعي) مقرها  وعنوان 
السالم) حي  الخضراء) الجزيرة  زنقة 

بوركايز)-)38888)فاس املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.74(93

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في))1)يناير)2823)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
مسافرين) بدون  البضائع  نقل 

االستيراد و التصدير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
التجارية بفاس بتاريخ)24)يناير)2823 

تحت رقم)78)5.
49(I

garrigues maroc, sarlau

Muecob Maroc
إعالن متعدد القرارات

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Muecob Maroc »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: بقعة 466 
املنطقة الصناعية  زناية - 98888 

طنجه املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.44(51
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)د نرر)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املديرين) باستقالة  االعتراف  مايلي:)
إدواردو تامايو مينديز,)خوسيه لويس)
خوسيه) بيدرو  بين�سي,) فرنانديز 

فرنانديز بينش
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
األمين) محمد  املديرين  تعيين  مايلي:)
رقم) الوطنية  الهوية  الحيمربطاقة 
بطاقة) الحيمرمريم  (KB118228

K483122(الهوية الوطنية رقم
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الى) (1888 األسهم) بنقل  االعتراف 

محمد األمين الحيمرو الحيمرمريم
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
النظام) من  (7 و) (6 املادتين) تعديل 

األسا�سي
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

رأس املال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261795.

499I

BELYO CONSULTING GROUPE

RC CONCEPT MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELYO CONSULTING GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI(MARRAKECH ، 40160،

Marrakech املغرب
RC CONCEPT MAROC شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 52 
شارع موالي رشيد شقة ب 3  ليز - 

48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132557
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONCEPT MAROC
مكت7) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
(/ للسوائل) التقنية  الدراسات 

الكهرباء
-)دراسة التنفيذ

-)مراقبة وتحليل الطاقة والحرارة.
-)دراسة)/)تخطيط

ومراقبة) ودراسة  مرافقة  (-
الشركات

-)االستشارات في العالقات العامة)
واالتصال

-)البناء)واألشغال العامة)،
-)تطوير وتأهيل املباني.

أعمال الصرف الصحي للطرق) (-
واملعالجة البيئية.

-)أعمال إنشائية متنوعة
-)االستيراد والتصدير..

 52 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
3) ليز)-) شارع موالي رشيد شقة ب)

48888)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: مورغان  يرمي) السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مورغان  يرمي عنوانه)ا()
سو يز) (17(6  -  68 السالم) طريق 

سويسرا))181)سو يز سويسرا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مورغان  يرمي عنوانه)ا()
سو يز) (17(6  -  68 السالم) طريق 

سويسرا))181)سو يز سويسرا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143937.

588I

DWELLING

SMS BATTERIES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME(ETG(APPT
 3 TANGER(RESD(LA(PLAGE،

90000، TANGER(MAROC
SMS BATTERIES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق 2 
االقامة رقم 3 طنجة - 98888 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

181987
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2819 نونرر) (87
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATTERIES

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملعدات) البطاريات  وتصدير 

الكهربائية.
شارع) (5 (: عنوان املقر اال تماعي)
يوسف ابن تاشفين الطابق)2)االقامة)
رقم)3)طنجة)-)98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)9958)سنة.
 58.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سليم الغياثي):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الغياثي  سليم  السيد 

مكناس)58888)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الغياثي  سليم  السيد 

مكناس)58888)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة بتاريخ)-)تحت رقم)-.
581I

secotrages snc

S.N.C.G.N
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

secotrages snc
رقم 2 زنقة ادريس الياموري بالعربي 

و ه عروس مكناس ، 58888، 
مكناس املغرب

S.N.C.G.N شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 132 

حي الحسني مشرع بلقصيري - 
16158 مشرع بلقصيري املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26(53
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2823 يناير) (83 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (S.N.C.G.N الوحيد) الشريك 

وعنوان) درهم  (58.888 رأسمالها)
حي) (132 رقم) اإل تماعي  مقرها 
 16158 (- بلقصيري) مشرع  الحسني 
ل) نتيجة  املغرب  بلقصيري  مشرع 
تجاري- نشاط  اي  مزاولة  عدم  (:

املنافسة.
رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- حي الحسني مشرع بلقصيري) (132

16158)مشرع بلقصيري املغرب.)
و عين:

السيد)ة()سعيد لولو و عنوانه)ا()
الرابع عمارة3  ديار بوفكران الشطر 
شفة رفم)2)بوفكران)58388)مكناس)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)رقم)132 

حي الحسني مشرع بلقصيري
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

24)يناير)2823)تحت رقم)37.
582I

PROCANEQ MAROC S.A

PROCANEQ MAROC S.A
شركة املساهمة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

PROCANEQ MAROC S.A
4 زنقة ابن  ابر عين الذياب ، 
28388، الدارالبيضاء املغرب

PROCANEQ MAROC S.A شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي 5 د 
ياسمينة 1 الشقة رقم 5 خريبكة - 

28388 خريبكة املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5295

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)شتنرر)2822)تم تحويل)
املقر اال تماعي الحالي للشركة من)»5 
خريبكة) (5 الشقة رقم) (1 د ياسمينة)
 4« إلى) املغرب«) خريبكة  (28388  -
زنقة ابن  ابر عين الذياب)-)28888 

الدارالبيضاء)املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

2823)تحت رقم)16.

583I

مكت7 الدراسات و الخررات عبد املجيد الرايس

HAPPY SWEET

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكت7 الدراسات و الخررات عبد 

املجيد الرايس

261 شارع عبد املومن إقامة األمل 

الطابق 3 الدار البيضاء، 28888، 

الدار البيضاء املغرب

HAPPY SWEET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تقاطع 

شارع محمد الخامس و زنقة أيت 

باعمران العمارة »A« الطابق 5 

الشقة 586 - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(82(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (84 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مرزوق) )ة() السيد) تفويت 

ا تماعية) حصة  (5.888 السحيمي)

من أصل)5.888)حصة لفائدة السيد)

يناير) (84 بتاريخ) عتيق  مروان  )ة()

.2823

فيصل) )ة() السيد) تفويت 

ا تماعية) حصة  (2.888 السحيمي)

من أصل)2.888)حصة لفائدة السيد)

يناير) (84 بتاريخ) عتيق  مروان  )ة()

.2823

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)3835.

584I

TAZA CONSULTING

 ELBRIHI DE
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX PUBLICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TAZA CONSULTING
 AVENUE KESSOU MEDDAH

 RESIDENCE CHAMA BUREAU
09، 35000، taza(maroc

 ELBRIHI DE CONSTRUCTION
ET TRAVAUX PUBLICS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

مكناس عمارة بن حمو - 35888 تازة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.541
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2821 د نرر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
بلمقدم) أنور  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (5.888
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (58.888
د نرر) (1( بتاريخ) بلمقدم  محمد 

.2821
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (23 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)28/2023.

585I

AFIDACOM

HD.DECO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

AFIDACOM
7 و 17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو ، 38888، فاس املغرب
HD.DECO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 3 تجزءئة 
اإلنبعاث 2 راس املا - 38888 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.55879
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2823 يناير) (19 املؤرخ في)
مسؤلية) ذات  شركة  (HD.DECO
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي)3)تجزءئة اإلنبعاث)
املغرب) فاس  (38888 (- املا) راس  (2
تحقيق) على  القدرة  لعدم  نتيجة 

الغرض اال تماعي.
و عين:

و) الحداد  محمد  السيد)ة()
عنوانه)ا()رقم)117)بلوك)3)حي مسيرة)
)ة() كمصفي) املغرب  فاس  (38888

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)19)يناير)2823)وفي)3)تجزءئة)
فاس) (38888 (- راس املا) (2 اإلنبعاث)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)24)يناير)2823 

تحت رقم)65)5.
586I

FLASH ECONOMIE

Marouik
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Marouik شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي حي 
السعادة ايت اسحاق - 54888 

خنيفرة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3571

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (2( في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

التجارة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (17 بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)6.

587I

FLASH ECONOMIE

جنيرال ترميك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 نيرال ترميك

شركة ذات مسؤولية محدودة

تعديل

بالدار) وقع  عرفي  لعقد  طبقا 

 04/11/2022 بتاريخ) البيضاء)

بمقر) استثنائي  عام  عقد  مع  تم 

الشركة)) نيرال ترميك()شركة ذات)

مسؤولية محدودة

-1)بيع حصص.

االستثنائي) العام  الجمع  يحيط 

 588 بيع) بتفويض  ويعهد  علما 

)خمسمائة()سهم باعها السادة عزيز)

صادق وفطرحين يوسف إلى السيد)

مرزكي عبد الرزاق املنقول إليه

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 
القانون) من  (7 و) (6 البند) تعديل 

كما) أصبح  الذي  للشركة  األسا�سي 

يلي:

البند)6:)الوديعة/

-)لقد قام الشريك الوحيد بوديعة)

بالشركة نقدا وهي كالتالي:)

الرزاق) عبد  مرزكي  السيد 

100،000.00)درهم)

املجموع هو)100،000.00)درهم
البند)7:)رأس املال املشترك

-)تم تحديد رأس املال بمبلغ مائة)

(، درهم() (100،000.00( درهم) ألف 

مبلغ املساهمات املذكورة أعاله.

الحصص) هذه  تخصيص  يتم 

التالية) بالنس7  الوحيد  للشريك 

وتمثل مقدار مساهمته)،)وهي كالتالي:)

الرزاق) عبد  مرزكي  السيد 

1888.88)حصة

املجموع هو)1888.88)حصة
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجارية 

58945))بتاريخ)20/12/2022
باملحكمة) التجاري  السجل  تم 
رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

42578)بتاريخ)20/12/2022
58(I

FLASH ECONOMIE

 INSTITUT BENACER 
D›EDUCATION PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

 INSTITUT BENACER « شركة
 D’EDUCATION PRIVE SARL

 »AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال 888 58 درهم
املقر اال تماعي رقم دف 46 حي 

األندلس - تيفلت
رقم السجل التجاري : 27693 

عام) محضر  مع  بمقت�سى 
تم) (2823.81.83 بتاريخ) استثنائي 

مايلي):)
شاوي) السيدة  استقالة  -بعد 
ا عيط) السيدة  تعيين  تم  فوزية 
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  ها ر 

محدودة.)
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) (16 تحت رقم) (، بالخميسات)

 .2823.81.28
589I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE LIBRAIRIE TIFLET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SOCIETE LIBRAIRIE TIFLET SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسمال 1888.88 درهم
املقر اإل تماعي شارع محمد 

الخامس ساحة املغرب العربي 
قيسارية الرركة رقم 4 تيفلت

عام) محضر  مع  بمقت�سى  (
تم ما) (2822.12.86 استثنائي بتاريخ)

يلي):)
-)بيع  ميع الحصص التي يملكها)
حصة) (338 لكبير،) بالحاج  السيد 
الواحدة) للحصة  درهم  (188 بقيمة)
لفائدة السيد بالحاج سعيد،)ليصبح)
تقسيم رأسمال الشركة على النحو)

التالي:)
-)بالحاج سعيد)1888)حصة)

-بعد استقالة السيد بالحاج لكبير)
مسير) سعيد  بالحاج  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غير محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتاريخ) (15 تحت رقم) (، بالخميسات)
التجاري) السجل  رقم  (2823.81.28

 .278(9

518I

موتقة حسناء)دادو

ste immovation.sarl
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موتقة حسناء دادو
زنقة اليسوفية اقامة اليسر الطابق 
االول رقم 3 طنجة ، 98888، طنجة 

املغرب
ste immovation.sarl شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طنجة 
28زنقة القا�سي عياد طابق االول 

شقة 2 - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134143
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (86
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.immovation.sarl
 activités (: غرض الشركة بإيجاز)
 des marchands de biens

.immobilière
طنجة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
االول) طابق  عياد  القا�سي  28زنقة 

شقة)2 - 98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)2.315.888 

درهم،)مقسم كالتالي:
 23.158 (: السيدة سميرة البقالي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
البقالي عنوانه)ا() السيدة سميرة 
طنجة نهج مراكش اقامة املنارة طابق)
االول رقم)86 98888)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

البقالي عنوانه)ا() السيدة سميرة 
طنجة نهج مراكش اقامة املنارة طابق)
االول رقم)86 98888)طنجة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)1882.

511I

WORK UP BUSINESS

EDERRA TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WORK UP BUSINESS
59 شارع الزرقطوني الطابق 11 

الشقة 32 ، 28368، الدار البيضاء 
املغرب

EDERRA TRADING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 11 الشقة 32 - 

28368 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(425

 26 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 د نرر)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EDERRA TRADING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 C O M M E R C I A L I S A T I O N ,

 CONFECTION ET FABRICATION

.DES VETMENTS DE TRAVAIL

59)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

 -  32 الشقة) (11 الزرقطوني الطابق)

28368)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: حماده) سامر  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حماده  سامر  السيد 
زنقة القناص  ول كرو طابق) (186

الدار) (28183 الوازيس) (17 شقة) (3

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() حماده  سامر  السيد 
زنقة القناص  ول كرو طابق) (186

الدار) (28183 الوازيس) (17 شقة) (3

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54499)88.

512I



2465 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

fidmbk

SATOBEL TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk

مشرع بلقصيري ، 16158، مشرع 

بلقصيري املغرب

SATOBEL TRANS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

امغيطن اوالد امسلم النويرات 
بلقصيري - 16158 مشرع بلقصيري 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

965

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (81

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SATOBEL TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع و نكوص.

دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

النويرات) امسلم  اوالد  امغيطن 
16158)مشرع بلقصيري) (- بلقصيري)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 58.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: السعيد) عيتور  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() السعيد  عيتور  السيد 
 16158  437 رقم) ب  الليمون  حي 

مشرع بلقصيري املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() السعيد  عيتور  السيد 
 16158  437 رقم) ب  الليمون  حي 

مشرع بلقصيري املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 

12)يناير)2823)تحت رقم)2.
513I

مقاول داتي

 STE PAUSE MECANIQUE
DU ROUTIER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

مقاول داتي
رقم 39 زنقة 1614 حي السعادة 

الدشيرة الدشيرة الجهادية، 3688)، 
الدشيرة الجهادية املغرب

 STE PAUSE MECANIQUE DU
ROUTIER شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : ن ك 17 
الطريق املقاطعة رقم 1814 بيوكرى 
ايت عميرة - 7288) شتوكة ايت بها 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.28795

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (31 في) املؤرخ 
 STE PAUSE MECANIQUE حل)
DU ROUTIER)شركة ذات مسؤلية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
الطريق) (17 ك) ن  اإل تماعي  مقرها 
ايت) بيوكرى  (1814 رقم) املقاطعة 
بها) ايت  شتوكة  ((7288 (- عميرة)
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:
و) كورما  فاطمة  السيد)ة()
تيكمي) (16 رقم) (2( عمارة) عنوانه)ا()

)ة() كمصفي) املغرب  اكادير  ((8888
للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)31)د نرر)2822)وفي ن ك)17 
1814)بيوكرى) الطريق املقاطعة رقم)
7288))شتوكة ايت بها) (- ايت عميرة)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2823)تحت رقم))16.

514I

AM CONSULTING

TESLAREAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
TESLAREAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 ,زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 
األول - 28498 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (81
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TESLAREAL
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األقمشة.
26),زنقة) (: عنوان املقر اال تماعي)
3،الطابق) الشقة) السلطان،) مرس 
األول)-)28498)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: مشهور) حسن  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مشهور  حسن  السيد 
 28518 86 16)رقم) حي العيون زنقة)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مشهور  حسن  السيد 
 28518 86 16)رقم) حي العيون زنقة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)
رقم)-.

515I

SAGASUD

 NOUVELLE JAMAL FRUITS
DE MER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

 NOUVELLE JAMAL FRUITS DE

MER شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 38 حي 

الوحدة 82 شارع راس الخيمة زنقة 

26 - 78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (14

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 NOUVELLE JAMAL FRUITS DE

.MER
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البحري) الصيد  للبضائع  الطرقي 
وتجارة السمك النقل الطرقي الوطني)
استيراد) واللو ستيك  والدولي 
نشاط) كل  عامة  تجارة  وتصدير 

تجاري صناعي مالحي وخدماتي.
 38 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
الخيمة) راس  شارع  (82 الوحدة) حي 

زنقة)26 - 78888)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: اولكور) السيد  مال 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اولكور  السيد  مال 
بلوك د)1)رقم)83)حي الداخلة)8888) 

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() اولكور  السيد  مال 
بلوك د)1)رقم)83)حي الداخلة)8888) 

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)12)3.

516I

zagora consulting sarl

DRAA BUILDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع محمد الخامس ، 

47988، زاكورة املغرب

DRAA BUILDING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 341 
حي موالي رشيد زاكورة - 479888 

زاكورة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2823 يناير) (28 املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()التومي)

لطيفة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بزاكورة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)25.

517I

STREET BUSINESS CENTER

 LE REVE CANADIEN
CONSULTING
إعالن متعدد القرارات

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 18، رقم 7، زنقة الحرية، 
 ليز، مراكش ، 48888، مراكش 

املغرب
 LE REVE CANADIEN

CONSULTING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
محمد البقال ، شقة )-A ،عمارة 
هلييت، كيليز 48888 - مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.128(93

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)85)شتنرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الذي ينص على) قرار رقم األول:)
مايلي:)تفويت خمسمائة))588()حصة)
للسيدة إيمان موستين لصالح السيد)
آدم صديقي وبالتالي)،)استحوذ األخير)

على  ميع أسهم الشركة

ينص) الذي  الثاني:) رقم  قرار 
إيمان) السيدة  استقالة  مايلي:) على 
مشارك) كمدير  مهامها  من  موستين 
املسير) أصبح  وبالتالي  للشركة،)
والشريك الوحيد للشركة)،)لفترة غير)

محددة هو السيد آدم صديقي)
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  األول:) رقم  بند 
تم) السابقة  للقرارات  تبعا  مايلي:)

اعتماد نظام أسا�سي  ديد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143951.

51(I

PointCompta

PointCompta
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PointCompta
عمارة )5 شقة A3 زنقة واد سبو 
اكدال الرباط ، 18898، الرباط 

املغرب
PointCompta شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 

)5 شقة A3 زنقة واد سبو اكدال 
الرباط - 18898 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1655(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PointCompta

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستشارات اإلدارية.

عنوان املقر اال تماعي):)عمارة))5 
شقة)A3)زنقة واد سبو اكدال الرباط)

- 18898)الرباط املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 188 (: اوتارد) فلي7  اريك  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اريك فلي7 اوتارد عنوانه)ا()
بلوك ف حي) (7 زنقة اروم سكتور) (9

الرياض)18188)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اريك فلي7 اوتارد عنوانه)ا()
بلوك ف حي) (7 زنقة اروم سكتور) (9

الرياض)18188)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132596.
519I

CONCILIUM EXPERTISE

BERHA BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،)1 غوتيي الدار 
البيضاء ، 28868، الدار البيضاء 

املغرب
BERHA BUSINESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الفردوس 

املجموعة ه عمارة ))1 رقم 1 
االولفة - 28888 الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6(55

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)81)أكتوبر)2822)تم تحويل)
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من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

 1(( »الفردوس املجموعة ه عمارة)

رقم)1)االولفة)-)28888)الدارالبيضاء)

عمارة) (4 رقم) »مكت7  إلى) املغرب«)

(- تازة) (- فريياطو طريق فاس مكناس)

35888)تازة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)51/2023.

528I

sofoget

AVANOS IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

AVANOS IMMOBILIERE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 37 

بلوك ب منطقة التنشيط شقة 

2 القنيطرة - 14888 القنيطرة 

املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.3(415

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2821)تم تحويل) 85)أبريل) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

بلوك ب منطقة التنشيط) (37 »رقم)

شقة)2)القنيطرة)-)14888)القنيطرة)

(- فالون) لو  (5( رقم) (« إلى) املغرب«)

14888)القنيطرة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)23)يناير)

2823)تحت رقم)94182.

521I

SAGIDEV

ROVAMETEC
شركة املساهمة

حل شركة

SAGIDEV
 BD(ZERKTOUNI 46BD 46

 ZERKTOUNI(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC
ROVAMETEC شركة املساهمة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة سمية 

اقامة شهرزاد 3 الطابق الخامس 
النخيل الدار البيضاء زنقة سمية 
اقامة شهرزاد 3 الطابق الخامس 

النخيل الدار البيضاء 28238 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3811
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 85)شتنرر) املؤرخ في)
شركة املساهمة)ROVAMETEC)مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
اقامة) مقرها اإل تماعي زنقة سمية 
الطابق الخامس النخيل) (3 شهرزاد)
اقامة) سمية  زنقة  البيضاء) الدار 
الطابق الخامس النخيل) (3 شهرزاد)
28238)الدار البيضاء) الدار البيضاء)
املغرب نتيجة ل):)عدم و ود صفقات)

للشركة.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) (3 شهرزاد) اقامة  سمية 
البيضاء) الدار  النخيل  الخامس 
الطابق) (3 زنقة سمية اقامة شهرزاد)
البيضاء) الدار  النخيل  الخامس 

28238)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) بهنان  عبدالعزيز  السيد)ة()
عنوانه)ا()NR912)اقامة ازمور  ديد)
املغرب) راشدية  (25888 راشدية)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55415).
522I

socomif sarl

BOUJRID TRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14888، القنيطرة املغرب
BOUJRID TRANS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 59 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

العزيزرقم 4 القنيطرة 14888 
القنيطرة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.59667

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (12 في) املؤرخ 
BOUJRID TRANS)شركة ذات) حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 
 188.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
 59 اإل تماعي) درهم وعنوان مقرها 
إقامة موالي عبد العزيز شارع موالي)
 14888 القنيطرة) (4 عبد العزيزرقم)
السباب) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

مادية.
و عين:

و) بخيش  لحسن  السيد)ة()
 5 عمارة) الراحة  اقامة  عنوانه)ا()
11888)سال املغرب) 6)احصين) شفة)

كمصفي))ة()للشركة.
الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 
 2822 د نرر) (12 بتاريخ) الختامية 
إقامة موالي عبد) (KENITRA59 وفي)
العزيز شارع موالي عبد العزيزرقم)4 

القنيطرة)1488)القنيطرة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)25)يناير)

2823)تحت رقم)94123.
523I

sofoget

kwk
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

kwk شركة ذات مسؤلية محدودة 
ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي القنيطرة 

64 شارع محمد عمراوي و زنقة 

معمورة عمارة س مكت7 1 - 14888 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.53223

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2821 يناير) (21 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

kwk)مبلغ رأسمالها) الشريك الوحيد)

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

64)شارع محمد) اإل تماعي القنيطرة)

س) عمارة  معمورة  زنقة  و  عمراوي 

القنيطرة املغرب) (14888  -  1 مكت7)
نتيجة ل):)زيادة خسائر الشركة.

و حدد مقر التصفية ب القنيطرة)

زنقة) و  عمراوي  محمد  شارع  (64

معمورة عمارة س مكت7)1 - 14888 

القنيطرة املغرب.)

و عين:

و) بلغيتي  باربارا  السيد)ة()

القنيطرة) (---- القنيطرة) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)24)يناير)

2823)تحت رقم)94129.

524I



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2468

ديوان األستاذ صالح تويجر

VALUE GROUP MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان األستاذ صالح تويجر
كريسطال -3 الطابق السفلي، ب 

86، شارع سيدي محمد بن عبد هللا 
، 28188، الدار البيضاء املغرب

 VALUE GROUP MOROCCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
سيدي محمد بن عبدهللا برج 

كريستال 3 الطابق األر�سي ب86 
28188- مارينا الدارالبيضاء - 
28188 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(333
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 أكتوبر) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 VALUE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GROUP MOROCCO
غرض الشركة بإيجاز):)الخدمات)
والتمثيل) والبيع  والشراء) واإلدارة 

والسمسرة والتوظيف في
واإلقامة) والفنادق  السياحة 

بشكل عام)،)في قطاع النقل
في) عام  بشكل  والبضائع  الركاب 

قطاع املوانئ واملطارات بما في ذلك
واإلدارة) املوظفين  تدري7 

والتنظيم واملشورة التجارية
املذكورة) القطاعات  في  العاملة 

أعاله)
السفر،) ووكالة  الرحالت  منظم 

يستخدم كالهما

التجارة) من  التقليدية  األسالي7 
اإللكترونية.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
برج) عبدهللا  بن  محمد  سيدي 
ب86  األر�سي  الطابق  (3 كريستال)
(- الدارالبيضاء) مارينا  (-28188

28188)الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 VALUE GROUP الشركة)
MOROCCO)عنوانه)ا()شارع سيدي)
 3 كريستال) برج  عبدهللا  بن  محمد 
الطابق األر�سي ب86 28188-)مارينا)
الدار البيضاء) (28188 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سعاد تيكيجة عنوانه)ا()
شارع سيدي محمد بن عبدهللا برج)
ب86  األر�سي  الطابق  (3 كريستال)
28188-)مارينا الدارالبيضاء)28188 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)5)544).
525I

SKJ CONSULTING

مركز الدعم والتدريب الخاص 
اكلونس سكول بلخير

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SKJ CONSULTING
 BD(DERFOUFI(IMM(DOUHI 57
 1er(ETAGE(APPT(N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA(maroc
مركز الدعم والتدري7 الخاص 

اكلونس سكول بلخير شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 57 شارع 
الدرفوفي اقامة الدوحي الطابق 

االول الشقة رقم 2 - 68888 و دة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48457

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

مركز) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اكلونس) الخاص  والتدري7  الدعم 

سكول بلخير.

أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

دعم التدريس.

شارع) (57 (: عنوان املقراال تماعي)
الدرفوفي اقامة الدوحي الطابق االول)

الشقة رقم)2 - 68888)و دة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (588 (: علي) بلخير  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.

حصة) (588 (: وليد) بلخير  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.)

بقيمة) (588 (: علي) بلخير  السيد 

188)درهم.

بقيمة) (588 (: وليد) بلخير  السيد 

188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() علي  بلخير  السيد 
 35 رقم) زنقة ب)) ال�سي لخضر  حي 

68888)و دة املغرب.

ظهر) السيد بلخير وليد عنوانه)ا()

رقم) االبيض  الشهد  تجزئة  املحلة 

1243 68888)و دة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() علي  بلخير  السيد 
 35 رقم) زنقة ب)) ال�سي لخضر  حي 

68888)و دة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)7)2.
526I

HIDA SERVICE TAROUDANT

B B MESSAGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM(LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

B B MESSAGERIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 
العيادي شارع الحسن التاني 

املحايطة - 3888) تارودانت املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.((19

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
هشام) موالي  )ة() السيد) تفويت 
حصة ا تماعية من) (588 بوهشمة)
أصل)188.888)حصة لفائدة السيد)
د نرر) (23 بتاريخ) الروكي  نبيل  )ة()

.2822
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بتارودانت بتاريخ)28)يناير)

2823)تحت رقم)51.
527I

y.o.r.comptabilite

STE BAS PRIX CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

STE BAS PRIX CAR SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
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وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 32 
فضاء املسيرة مكت7 رقم 14 الطابق 
الخامس شارع محمد الخامس فاس 

- 38888 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35481

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 21)د نرر) املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
BAS PRIX CAR SARL)مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
املسيرة) فضاء) (32 رقم) اإل تماعي 
مكت7 رقم)14)الطابق الخامس شارع)
محمد الخامس فاس)-)38888)فاس)

.COVID-19(:(املغرب نتيجة ل
 32 و حدد مقر التصفية ب رقم)
فضاء)املسيرة مكت7 رقم)14)الطابق)
الخامس شارع محمد الخامس فاس)

- 38888)فاس املغرب.)
و عين:

و) سبيت  الكريم  عبد  السيد)ة()
عنوانه)ا()رقم)323)تجزئة  بل تغاث)
فاس املغرب كمصفي) (38888 فاس)

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)28)يناير)2823 

تحت رقم))4)5.

52(I

ائتمانية زهير

ASTRAZOUL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكت7 رقم 11 كيليز 
مراكش ، 48888، مراكش املغرب

ASTRAZOUL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

تسليت رقم 222 الطابق السفلي 

محل رقم 1 تحناوت الحوز - 42382 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132455

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ASTRAZOUL
مقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

نقل البضائع لحساب الغير.

أو) الصناعية  املعدات  تأ ير  (-

اآلالت

االشغال) و  البناء) في  مقاول  (-

املختلفة.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

السفلي) الطابق  (222 رقم) تسليت 

محل رقم)1)تحناوت الحوز)-)42382 

مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: اوعي�سى) الرحيم  عبد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اوعي�سى) الرحيم  عبد  السيد 

 222 رقم) تسليت  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش) (42382 الحوز) تحناوت 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اوعي�سى) الرحيم  عبد  السيد 

 222 رقم) تسليت  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش) (42382 الحوز) تحناوت 

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)8)1437.

529I

FIVEXCOMAFI

STE CAIRO FLOWER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIVEXCOMAFI

) درب السقاية  امع الزيتونة ، 

58888، مكناس املغرب

STE CAIRO FLOWER شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

التجاريي درب الفرنات�سي حمام  امع 

الزيتونة رقم17 - 58888 مكناس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.54333

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (84 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد) علي  )ة() السيد) تفويت 

ممدوح السيد)518)حصة ا تماعية)

حصة لفائدة السيد) (518 من أصل)

)ة()ر�سى ازوتة بتاريخ)84)يناير)2823.

تفويت السيد))ة()زهور العرائ�سي)

498)حصة ا تماعية من أصل)498 

)ة()ر�سى ازوتة) حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)84)يناير)2823.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)357.

538I

MY IMPRIMERIE

MY IMPRIMERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MY IMPRIMERIE

 N° 11 PASSAGE(EL(HOUSSAINI

 RUE(SAFI(VN ، 50000، MEKNES

MAROC

MY IMPRIMERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 11 ممر 

الحسيني زنقة ٱسفي املدينة 

الجديدة - 58888 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.58911

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بالغماري) قمر  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  ا تماعية  حصة  (498

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888

محمد أياز بتاريخ)26)د نرر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (25 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)378.

531I

CABINET FC EXPERT

ABIMEK SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET FC EXPERT

مكت7 رقم 5 عمارة ش7 اليل شارع 

عمر ابن الخطاب ، 23888، بني 

مالل املغرب

ABIMEK SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : حي 

العصري زنقة 7 رقم )12 مكرر - 

23888 بني مالل املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.(227
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 21)شتنرر) املؤرخ في)
ذات) شركة  (ABIMEK SERVICES
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
رقم) (7 اإل تماعي حي العصري زنقة)
)12)مكرر)-)23888)بني مالل املغرب)
نتيجة لعدم تحقيق الغرض التجاري.

و عين:
و) هللا  عبد  ابو  املكي  السيد)ة()
رقم) (7 زنقة) العصري  حي  عنوانه)ا()
23888)بني مالل املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حي) وفي  (2822 شتنرر) (21 بتاريخ)
(- مكرر) (12( رقم) (7 زنقة) العصري 

23888)بني مالل املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
17)يناير) االبتدائية ببني مالل بتاريخ)

2823)تحت رقم)1377.
532I

cabinet ouda

STE MARA ARCHITECTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

cabinet ouda
 AVE ABI HASSAN CHADILI 5

 RESIDENCE(EDDAI(NR ،
90010، TANGER(MAROC

STE MARA ARCHITECTS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 17 شارع 
محمد الخامس افامة بودابيست 
طابق 2 رقم 18 - 98888 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.65295

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)
شركة) (STE MARA ARCHITECTS
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)
الوحيد مبلغ رأسمالها)18.888)درهم)

شارع) (17 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 
بودابيست) افامة  الخامس  محمد 
طنجة) (98888  -  18 رقم) (2 طابق)

املغرب نتيجة السباب شخصية.
و عين:

و) االدري�سي  عمر  السيد)ة()
 98888 بوبانة) فيال ملارتي  عنوانه)ا()

طنجة املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)26)د نرر)2822)وفي)17)شارع)
بودابيست) افامة  الخامس  محمد 
طنجة) (98888  -  18 رقم) (2 طابق)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (86 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)295.
533I

cabinet ouda

FUN CERAME SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet ouda
 AVE ABI HASSAN CHADILI 5

 RESIDENCE(EDDAI(NR ،
90010، TANGER(MAROC
FUN CERAME SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الشرف 
زنقة احمد التارلي رقم 21 - 98818 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34739

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (17 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
FUN CERAME SARL)مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
احمد) زنقة  الشرف  حي  اإل تماعي 
طنجة) (98818  -  21 رقم) التارلي 

املغرب نتيجة ل):)توقف النشاط.
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  21 الشرف زنقة احمد التارلي رقم)

98818)طنجة املغرب.)

و عين:
و) الزعماري  محمد  السيد)ة()
مريمي) بروسبير  زنقة  (13 عنوانه)ا()
 28398 11)فال فلوري) 4)رقم) طابق)
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)13)زنقة)
11)فال) 4)رقم) بروسبير مريمي طابق)

فلوري البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم)15467.
534I

موثق

العلوي برادة و اوالدهما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثق
128 شارع موالي ادريس االول 
افامة دار موالي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء ، 28588، 
الدارالبيضاء املغرب

العلوي برادة و اوالدهما شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي االمل 
1 عمارة ب رقم 92 شقة رقم ) تيط 
مليل. الدار البيضاء - 29648 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.485573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):
برادة) سومية  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (358
788)حصة لفائدة السيد))ة()حسام)
د نرر) (2( بتاريخ) العلوي  الشريف 

.2822
برادة) سومية  )ة() السيد) تفويت 
358)حصة ا تماعية من أصل)788 
اسماعيل) )ة() السيد) لفائدة  حصة 
د نرر) (2( بتاريخ) العلوي  الشريف 

.2822

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55816).

535I

موثق

العلوي برادة و اوالدهما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

موثق
128 شارع موالي ادريس االول 
افامة دار موالي ادريس الطابق 

الثاني رقم 6 الدارالبيضاء ، 28588، 
الدارالبيضاء املغرب

العلوي برادة و اوالدهما شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي االمل 
1 عمارة ب رقم 92 شقة رقم ) تيط 
مليل. الدار البيضاء - الدار البيضاء. 

- 29648 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.485573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) )2)د نرر) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 
كمسير) اسماعيل  العلوي  الشريف 

وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55816).

536I

EXPACT PARTNERS

 PARTNER TECH NORTH
AFRICA

شركة املساهمة
قفل التصفية

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 281
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
 PARTNER TECH NORTH

AFRICA شركة املساهمة
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وعنوان مقرها اإل تماعي : إقامة 
ماريا فال فلوري محل رقم 7 حي 
البطحاء - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.354879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 ماي) (28 في) املؤرخ 
 PARTNER TECH NORTH حل)
مبلغ) املساهمة  شركة  (AFRICA
درهم وعنوان) (2.288.888 رأسمالها)
فال) ماريا  إقامة  اإل تماعي  مقرها 
(- البطحاء) حي  (7 رقم) محل  فلوري 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (28888

لقرار املساهمين.
و عين:

 ROCHDI CHMALI السيد)ة()
 28888 شارع أنفا) (281 و عنوانه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
إقامة) وفي  (2822 أكتوبر) (38 بتاريخ)
حي) (7 رقم) محل  فلوري  فال  ماريا 
البيضاء) الدار  (28888 (- البطحاء)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5461).
537I

EXPACT PARTNERS

LYRIS DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD(ANFA, 4ème 281
 ETAGE, RACINE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(Maroc
LYRIS DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تقاطع 
شارع  ورج ساند وشارع ستندال 
تجزئة بنرر الرقم 18 محل رقم 26 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.354879

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2822 د نرر) (28 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 58.888« أي من) درهم«) (958.888«

عن) درهم«) (1.888.888« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54924).

53(I

BUCOMPTA

GOOD DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUCOMPTA

 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE

 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME

 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC

GOOD DECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 13 

الزنقة )2 حي الحسني بن دباب 

فاس - 38188 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

72(29

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 ماي) (38

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DECO

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة.

 13 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
الزنقة))2)حي الحسني بن دباب فاس)

- 38188)فاس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: موهوب) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: الغنضور) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() السيد محمد موهوب 
حي) األوداية  حي  (13 رقم) (4 زنقة)

الحسني)38188)فاس املغرب.
السيد رشيد الغنضور عنوانه)ا()
 2 الضيعة) سعيدة  تجزئة  (55  56

تغات)38898)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() السيد محمد موهوب 
حي) األوداية  حي  (13 رقم) (4 زنقة)

الحسني)38188)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (8( بتاريخ) بفاس  التجارية 

2822)تحت رقم)2464.

539I

werac medias

werac medias
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

werac medias
الرباط ، 18888، الرباط املغرب

werac medias شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي التوطين 
في عمارة )5 الشقة أ3 شارع ولد 

سبو الرباط أكدال - 18888 الرباط 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
165525

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 werac (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.medias

خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعلوميات والتواصل وأشغال البناء.

التوطين) (: عنوان املقر اال تماعي)

ولد) شارع  أ3) الشقة  (5( عمارة) في 

18888)الرباط) (- سبو الرباط أكدال)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (758 (: السيد عزيز  بور)

بقيمة)188)درهم للحصة.

 258 (: فاطنة) بن  أسية  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزيز  بور عنوانه)ا()قطاع)

 57( رقم) السليماني  زنقة  األلفة 

العيايدة سال)11816)سال املغرب.

السيدة أسية بن فاطنة عنوانه)ا()

تمارة) (1 خلوطة) لواللدة  ملناصر 

12848)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزيز  بور عنوانه)ا()قطاع)

 57( رقم) السليماني  زنقة  األلفة 

العيايدة سال)11816)سال املغرب

السيدة أسية بن فاطنة عنوانه)ا()

تمارة) (1 خلوطة) لواللدة  ملناصر 

12848)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)13248.

548I
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AJAR LINE

BASE INGREDIENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BASE INGREDIENTS
 RUE(AIT(OURIR, BD 83

 MOULAY(YOUSSEF، 20250،
Casablanca Maroc

BASE INGREDIENTS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 83 زنقة 
أيت اورير, شارع موالي يوسف, 
الدار البيضاء - 28258 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569841
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BASE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INGREDIENTS
:)•)استيراد) غرض الشركة بإيجاز)
األساسية) املكونات  وتصدير  ميع 

والتوابل.
وتوزيع  ميع) ومعالجة  إنتاج  (•

املكونات األساسية والتوابل.
تكييف وتعبئة  ميع املكونات) (•

والتوابل األساسية.
املكونات) في  ميع  التجارة  (•
الطبية) والنباتات  األساسية 

والعطرية.
الطبيعية) املنتجات  في  التجارة  (•

والتوابل والزيوت األساسية.
واالتجار) والبيع  الشراء) (•
والتسويق) والتمثيل  والسمسرة 
والتوزيع لجميع األشياء)واملنتجات و)

املواد والسلع.
والبيع) الشراء) عمليات  •) ميع 
والدولية) الوطنية  التجارة  أو  (/ و)
واالستيراد والتصدير والتوزيع لجميع)

املنتجات والسلع غير املحظورة)؛

أنواع) وتصدير  ميع  استيراد  (•

أو) البضائع  أو  املنتجات  أو  السلع 

الحلول أو الخدمات.

التجارة) مواقع  مشغل  (•

مواقع) وتشغيل  )نشر  اإللكترونية)

اإلنترنت)،)البيع بالتجزئة عرر اإلنترنت)

،)نشر املحتوى اإللكتروني)،)إلخ()؛

بجميع) املال  رأس  في  املشاركة  (•

الوسائل وفي  ميع أنواع األعمال أو)

الشركات.

،) ميع املعامالت) وبشكل عام) (•

التجارية واملنقولة والعقارية واملالية)

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)

املذكورة) باألنشطة  مباشر  غير  أو 

أعاله أو من املحتمل أن تعزز تنفيذها)

وتطويرها..
زنقة) (83 (: عنوان املقر اال تماعي)

أيت اورير,)شارع موالي يوسف,)الدار)

البيضاء) الدار  (28258 (- البيضاء)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نجي7 سعدي):)995)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.

حصة) (5 (: رافلي) فاطمة  السيدة 

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سعدي  نجي7  السيد 

املدينة) مالك  أوالد  اشراقة  حي 

الدار) (271(2 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() رافلي  فاطمة  السيدة 

املدينة) مالك  أوالد  اشراقة  دوار 

الدار) (271(2 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سعدي  نجي7  السيد 

املدينة) مالك  أوالد  اشراقة  حي 

الدار) (271(2 بوسكورة) الخضراء)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55134)88.

541I

cabinet abda conseil et management

TAHA WORK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 239الطابق االول طريق سيدي 
واصل الحي الصناعي ، 46888، 

اسفي اسفي
TAHA WORK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

املر ان 3 رقم )18 - 46888 اسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAHA (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.WORK
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو تشييد مختلفة
)تقديم وتنظيم األحداث.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
- 46888)اسفي)  18( 3)رقم) املر ان)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد دحومي عزالدين)
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد دحومي عزالدين عنوانه)ا()
الرقم)17)زنقة الهاشمي حي الجريفات)

اسفي)46888)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد دحومي عزالدين عنوانه)ا()
الرقم)17)زنقة الهاشمي حي الجريفات)

اسفي)46888)اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتاريخ)-)تحت رقم)-.

542I

CABINET SALAH AISSE

CALPACK SARL
إعالن متعدد القرارات

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN(HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
CALPACK SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: املجمع 

الصناعي ايكو بارك تجزئة 47 و 53 - 
26188 برشيد املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.17579
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)87)د نرر)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
6،زنقة ضاية عوا الطابق الرابع رقم)
املجمع) املقر  إلى  الرباط،) اكدال  (16
الصناعي ايكو بارك تجزئة)47)و)53)،و)
بالتالي رقم السجل التجاري الجديد)

بررشيد)17579.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام األسا�سي للشركة البند)

رقم)4
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وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) الجديد  اال تماعي  املقر 
املجمع الصناعي ايكو بارك تجزئة)47 

و)53)،برشيد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)97.
543I

حفيظ ابرايم

أغانيم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

حفيظ ابرايم
714، شارع الفداء، حي األمل 1 ، 
الطابف األول، الدار البيضاء. ، 
28451، الدار البيضاء املغرب

أغانيم »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: حي 
االداعة ، زنقة 17 ، رقم 5) ، عين 

الشق، الدار البيضاء - 28558 الدار 
البيضاء املغرب.

»تعيين ممثل قانوني للشركة«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.576
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
وتبعا) (2822 د نرر) (85 في) املؤرخ 
تعيين) تقرر  لتعيين مسير)ين() دد 

املمثل)ين()القانوني)ين(:)
-)بيوي املختار

-)بو الباز موالي عبد هللا
 

الكائن) املحاصة  أغانيم شركة  (-
االداعة) حي  ب:) اإل تماعي  مقرها 
عين الشق،) (، ((5 رقم) (، (17 زنقة) (،
28558)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
عند) التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء:)151277
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 84 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53875).
544I

GOURIM CONSTRUCTION

GOURIM CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOURIM CONSTRUCTION
45 زنقة عبد القادر مفتقر الطابق 2 
رقم 4 الدار البيضاء ، 28888، الدار 

البيضاء املغرب
 GOURIM CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 45 زتقة 
عبد القادر مفتقر،الطابق 2 رقم 4 - 

28888 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567((3
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOURIM CONSTRUCTION
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري والبناء.
زتقة) (45 (: عنوان املقر اال تماعي)
عبد القادر مفتقر،الطابق)2)رقم)4 - 

28888)الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: كواغو) لطيفة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() كواغو  لطيفة  السيدة 
 28528 موديبوكيتا) شارع  (،253

الدارالبييضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() كواغو  لطيفة  السيدة 

 28528 موديبوكيتا) شارع  (،253

الدارالبييضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)79)53).

545I

FIDUSCAL

Y-Z TRANSFERT
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

Y-Z TRANSFERT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: املحيط 

الشطر 1 تجزئة 2-165 الدار 

البيضاء - 27233 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.552425

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

الذي) بيع الحصص:) (1 قرار رقم)

ينص على مايلي:)وفًقا ألحكام النظام)

قام السيد فالحي ياسين) (، األسا�سي)

خمسمائة) أي  حصصه  ببيع  ميع 

درهم) (188.88 بقيمة) حصة  ()588(

عدد) زهير.) وهبي  السيد  لصالح 

588)حصة بقيمة) الحصص املباعة)

بمبلغ) حصة  لكل  درهم  (188.88

خمسون ألف درهم))58.888()درهم

-توزيع  ديد) (2 رقم) قرار 

مايلي:) على  ينص  الذي  للرأسمال:)

يقرر الجمع حجزالحصص املحددة)

السيد) التالية:) املقترحات  في  أدناه 

وهبي زهير)1888)حصة.)املجموع.......)

1888حصة.

مسير) -إستقالة  (83 رقم) قرار 
مايلي:) على  ينص  الذي  الشركة:)
املسيرالشركة) إستقالة  الجمع  يقبل 
املشارك فالحي ياسين ويعطيه إبراء)
ضمان) دون  (، ونهائية) كاملة  ذمة 
أصول) على  االطالع  بعد  املسؤولية.)
شهادة) وأن  الشركة  والتزامات 
في) له  أعطيت  الجبائية  الوضعية 

نفس اليوم
تعيين مسير  ديد) (- (84 قرار رقم)
قرر) الذي ينص على مايلي:) للشركة:)
وهبي) السيد  تعيين  العام  الجمع 
زهير كمسير وحيد للشركة لفترة غير)

محدودة.
قرار رقم)85)-)الصالحيات االدارية:)
تتمتع اإلدارة) الذي ينص على مايلي:)
بأوسع صالحيات اإلدارة والتصرف)،)
دون قيود أو تحفظ)،)للتصرف باسم)
يتعلق) فيما  عنها  وبالنيابة  الشركة 
في  ميع) (، التالية) األطراف  بجميع 
الصالحيات) مراعاة  مع  (، الظروف)
الجمع) قانون  بمو 7  املمنوحة 
الشركة) ستلتزم  (، وبالتالي) العام.)
األعمال) بجميع  صحيح  بشكل 
املتعلقة بها وكذلك املعامالت املالية)
للسيد) الوحيد  التوقيع  خالل  من 

وهبي زهير.
تغيير الشكل القانوني) (6 قرار رقم)
مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
ذات) شركة  من  الشركة  تحويل  تم 
ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم البند)18:)الذي ينص على)

مايلي:)تفويت الحصص
بند رقم البند)12:)الذي ينص على)

مايلي:)اإلدارة.
ينص) الذي  (:22 البند) رقم  بند 
القانوني) الشكل  تحويل  مايلي:) على 

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55471).
546I
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MAXIMA FINANCE CONSULTING

 OTOMOTO ACCESS & 

SERVICES
إعالن متعدد القرارات

 MAXIMA FINANCE

CONSULTING

اقامة باب دكالة مدخل ب الطابق 

4 شقة رقم 16 ، 48888، مراكش 

املغرب

 OTOMOTO(ACCESS & 

SERVICES »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: الطابق 

االر�سي رقم )2) اقامة املسار 

1,مراكش. - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.66749

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)25)فرراير)2821

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

188)حصة من السيد سمير) تفويت)

ملياء) السيدة  الى  بنجلون  اسماعيل 

بادي.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسيرالسيد سمير اسماعيل)

بادي) ملياء) السيدة  وتعيين  بنجلون 

مسيرة  ديدة لشركة.

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

السيدة ملياء)بادي:)188888)درهم.

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

السيدة ملياء)بادي:)188)حصة.

على) ينص  الذي  (:12 رقم) بند 

املسيرة) بادي  ملياء) السيدة  مايلي:)

الجديدة للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2828)تحت رقم)122115.

547I

ANAMAR FIDUCIAIRE

SONATRADI سونترادي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 AVENUE MED V IMMEUBLE

 HDDA 1 ERE(ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc

سونترادي SONATRADI شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

توديلت بومالن دادس - 88)45 

تنغير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2873

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2822 د نرر) (28 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

سونترادي) الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  (SONATRADI

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

اإل تماعي دوار توديلت بومالن دادس)

- 88)45)تنغير املغرب نتيجة ل):)بيع)

وسائل نقل البضائع لحساب الغير.

دوار) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

توديلت بومالن دادس)-)88)45)تنغير)

املغرب.)

و عين:

و) عمر  عمر  ايت  السيد)ة()

عنوانه)ا()دوار توديلت بومالن دادس)

)ة() كمصفي) املغرب  تنغير  (45(88

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بتنغير  االبتدائية 

2823)تحت رقم)24.

54(I

)األستاذة نجية تنليت موثقة

ماكغيستوك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاذة نجية تنليت موثقة
زنقة 13, فيال رقم : 4). حي الولفة. 

الدار البيضاء ، 28228، الدار 

البيضاء املغرب

ماكغيستوك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 

زرقطوني، الطابق السادس، رقم 

)1. - 28888 الدار البيضاء، املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567755

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (87

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ماكغيستوك.

تخزين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العلف الحيواني.

األعالف) وتوزيع  تسويق  (-

الحيوانية.

-)نقل علف الحيوانات).

شارع) (59 (: عنوان املقراال تماعي)
رقم) السادس،) الطابق  زرقطوني،)

)1. - 28888)الدار البيضاء،)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: بركة) الغني  عبد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

حصة) (588 (: السيد عمر أونيس)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الغني بركة عنوانه)ا()

الجديدة) (24888 نسمة) تجزئة  (15

املغرب.

حي) السيد عمر أونيس عنوانه)ا()

 28888 رقم498.  أسالن  النسيم 

الدارالبضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الغني بركة عنوانه)ا()

الجديدة) (24888 نسمة) تجزئة  (15

املغرب

حي) السيد عمر أونيس عنوانه)ا()

 28888 رقم498.  أسالن  النسيم 

الدارالبضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53627).

549I

KISSAN CONSULTING 

RJ2S METAL TRADE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KISSAN CONSULTING

 47Rue(Othman(Bnou(Affan

 6ème(Etage(N°11 Casablanaca ،

28888، الدار البيضاء املغرب

RJ2S METAL TRADE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مجموعة 

أتاكادوم، م س2-17،الطابق 

2،سيدي الررنو�سي - 28688 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569399

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RJ2S (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.METAL TRADE

تجارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعادن.

-)إدارة النفايات واستعادتها

-)نقل البضائع عن طريق الرر

-)معالجة النفايات املعدنية

وتصدير) ،استيراد  شراء،بيع) (-

نفاياتها) أو  املعادن  أشكال   ميع 

واالتجار بها بصورة أعم.

عنوان املقر اال تماعي):)مجموعة)

س17-2،الطابق) م  أتاكادوم،)

 28688 (- الررنو�سي) 2،سيدي 

الدارالبيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: ثابت) بوشعي7  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ثابت  بوشعي7  السيد 

عمارة) ما وريل  اقامة  القدس  حي 

الدار) (28682 الررنو�سي) (2 رقم) ج7)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ثابت  بوشعي7  السيد 

عمارة) ما وريل  اقامة  القدس  حي 

حي) (28682 الررنو�سي) (2 رقم) ج7)

ج7  عمارة  ما وريل  اقامة  القدس 

رقم)2)الررنو�سي املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55136).

558I

ISDM CONSULTING

 STE AABAIEDHA
MULTISERVICE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE AABAIEDHA

MULTISERVICE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
الفيالت رقم 752 بفم الواد العيون 

- 78888 العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44425

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (21

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AABAIEDHA MULTISERVICE

غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

املوا�سي) مختلف  وتربية  واستيراد 

واإلبل) واملاعز  واألغنام  واألبقار 

والدوا ن...

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بفم الواد العيون) (752 الفيالت رقم)

- 78888)العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد السالك اعبيدها)
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد السالك اعبيدها عنوانه)ا()
خط) حي  (116 رقم) الفشتالي  زنقة 
العيون) (78888 العيون) (82 الرملة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السالك اعبيدها عنوانه)ا()
خط) حي  (116 رقم) الفشتالي  زنقة 
العيون) (78888 العيون) (82 الرملة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3864/2023.

551I

ISDM CONSULTING

METAL DESERTO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
METAL DESERTO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
الحيرش رقم 351 محج محمد 
السادس الشقة 85 العيون - 

78888 العيون املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44427
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (28
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 METAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DESERTO

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

 ميع أنواع الخردة املعدنية و املواد)

املستعملة.

اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

محمد) محج  (351 رقم) الحيرش 

السادس الشقة)85)العيون)-)78888 

العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد منير):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد منير عنوانه)ا()دوار)
بنور) اوالد عمران سيدي  النعيمات 

24358)سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد منير عنوانه)ا()دوار)
بنور) اوالد عمران سيدي  النعيمات 

24358)سيدي بنور املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3865/2023.

552I

ISDM CONSULTING

 NOUVELLE CONSERVERIE
DE BOUJDOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
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 NOUVELLE CONSERVERIE DE
BOUJDOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
45 46 47 63 64 و 65 املنطقة 

الصناعية الشطر 2 امليناء الجديد 
بو دور - 71888 بو دور املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48773
 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تم) (2822 د نرر) (16 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
درهم«) (18.888.888« قدره)
إلى) درهم«) (1.588.888« من) أي 
(: طريق) عن  درهم«) (11.588.888«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3837/2023.
553I

LOGARITHME

 LABORATOIRE
 D›EXPERTISES D›ETUDES

ET D›ESSAIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere(étage(AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LABORATOIRE D’EXPERTISES
D’ETUDES ET D’ESSAIS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 

شارع االردن حي مراكش - 48888 
Marrakech املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 شتنرر) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.688.888«

»7.258.888)درهم«)إلى)»58.888).) 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144815.
554I

سوس للمحاسبة

SOCIETE SMILE BUSINESS *
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سوس للمحاسبة
رقم 56 زنقة محمد القوري مكت7 
رقم KENITRA ،14828 ، 2 املغرب
 SOCIETE SMILE BUSINESS *
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1324 
بئر الرامي الجنوبية متجر - 14888 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(883
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (86
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(* (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE SMILE BUSINESS
تجارة) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة.
*)تا ر مستورد بنصف الجملة.

*)بيع مواد التنظيف بالتقسيط..
رقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- متجر) الجنوبية  الرامي  بئر  (1324

14888)القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

(: املصطفى) القاسمي  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
املصطفى) القاسمي  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة الوفاء)1)رقم)1652 

14888)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
املصطفى) القاسمي  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة الوفاء)1)رقم)1652 

14888)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)24)يناير)

2823)تحت رقم))9411.

555I

حسابات الشاوية

AZZAT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حسابات الشاوية
37، الطابق الثاني زنقة الجزائر 
برشيد برشيد، 26188، برشيد 

املغرب
AZZAT CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 

) الطابق السفلي حي القسم زنقة 
املغرب العربي سطات سطات 

26888 سطات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5867

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العالي) عبد  )ة() السيد) تفويت 
ا تماعية) حصة  (2.588 اليعقوبي)
من أصل)2.588)حصة لفائدة السيد)
 22 بتاريخ) فخار  الدين  صالح  )ة()

فرراير)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (12 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2823)تحت رقم)17/23.

556I

COMPTAMAR EXPERTISE

LBRM
إعالن متعدد القرارات

COMPTAMAR EXPERTISE

 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc

LBRM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 217 

شارع إبراهيم الروداني إقامة الفتح 

الطابق األول رقم 3 - - الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.374((9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)أكتوبر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)املوافقة على تفويت الحصص)

إلى) محمد  الغراري  السيد  قبل  من 

السيدة بنزاكور كنزا

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 188.888 بمقدار) املال  رأس  زيادة 

ليصبح)288.888)درهم

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) السيد الغراري محمد  استقالة 

منصبه كمسير للشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

مايلي:)التوزيع الجديد للحصص

الذي ينص على) (:14-28 بند رقم)

يظل السيد بناني رزق املسير) مايلي:)

للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55233).

557I
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3C-AUDIT

 NATURAL LEARNING
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er(étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
 NATURAL LEARNING GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق 5 الشقة رقم 17 
c/o دو وورك - 18))2 الدارالبيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5678(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NATURAL LEARNING GROUP
التربية و) (: غرض الشركة بإيجاز)

التعليم و الدعم التربوي.
46)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
الزرقطوني الطابق)5)الشقة رقم)17 
c/o)دو وورك)-)18))2)الدارالبيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
588)حصة) (: السيد بوبكر بنيس)

بقيمة)188)درهم للحصة.
588)حصة) (: السيدة التادلي كنزة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كنزة  التادلي  السيدة 
 26482 السوالم) الخاليف  دوار 

برشيد املغرب.
السيد بوبكر بنيس عنوانه)ا()دوار)
برشيد) (26482 السوالم) الخاليف 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() كنزة  التادلي  السيدة 
 26482 السوالم) الخاليف  دوار 

برشيد املغرب)
السيد بوبكر بنيس عنوانه)ا()دوار)
برشيد) (26482 السوالم) الخاليف 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 38 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)52559).

55(I

COMPTAMAR EXPERTISE

COMPAGLOB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE
 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc
COMPAGLOB شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي القدس 

تجزئة رياض الررنو�سي 2 إقامة 5 
رقم 24 الررنو�سي - 28888 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569897
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPAGLOB
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واألعمال املتنوعة.
االستيراد والتصدير.

البيع و الشراء.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 2 الررنو�سي) رياض  تجزئة  القدس 
 28888 (- 24)الررنو�سي) 5)رقم) إقامة)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: ملود) اوالد  اسماعيل  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (5.888

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
ملود) اوالد  اسماعيل  السيد 
رياض) تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا()
 24 رقم) (5 عمارة) (2 الررنو�سي)

الررنو�سي)28888)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
ملود) اوالد  اسماعيل  السيد 
رياض) تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا()
 24 رقم) (5 عمارة) (2 الررنو�سي)

الررنو�سي)28888)البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55149).
559I

AMJ MANAGEMENT

DIS NATIQ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االول رقم 38 طنجة ، 98888، 

طنجة املغرب
DIS NATIQ شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل ب 
قطعة 226 الخير 2 منطقة املسنانة 

طنجة - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134239
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NATIQ
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية.
محل ب) (: عنوان املقر اال تماعي)
قطعة)226)الخير)2)منطقة املسنانة)

طنجة)-)98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: العرفي) خالد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العرفي  خالد  السيد 
 18 مجمع ابراهيم الخليل ب عمارة)
28888)الدار) 2)رقم19)طنجة) طابق)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العرفي  خالد  السيد 
 18 مجمع ابراهيم الخليل ب عمارة)
28888)الدار) 2)رقم19)طنجة) طابق)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261999.

568I
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CABINET FINANCE ET CONSEIL

الحداد كاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL

21 اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق 2 رقم 5 طنجة ، 78881، 

طنجة املغرب

الحداد كاش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

انوار اقامة د محل رقم 119 - 

98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 أكتوبر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الحداد)

كاش.

( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.(CHAABI CASH((الخدمات

)وسيط تحويل األموال.)تحصيل)

الفواتير ألطراف ثالثة.

) ميع العمليات املتعلقة بشكل)
مباشر أو غير مباشر بالكائن املذكور)

أعاله.

الفواتير:) دفع  (، األموال) تحويل 

املياه)،)الهاتف)،)الكهرباء)-)املخالفات)

املرورية)-)الضرائ7)-)البيع اإللكتروني)

(، التغيير) (، إلعادة شحن االتصاالت)

بيع تذاكر النقل))التذاكر(.

)خدمات الوي7.

)تجهيز ملف التأشيرة.

)تا ر مستلزمات مكتبية)-)تا ر)

أ هزة كمبيوتر))شراء)وبيع وتركي7(

)اإلدارة التجارية

)تا ر

الهاتف.) امتياز خدمة  صاح7  (

إيصاالت العمليات متعددة الخدمات)

أو مكت7 الدفع لتحصيل الديون

الدفع) معامالت  إدارة  تبسيط  (

تجار) والتسوية.) الدفع  وإ راءات 

خدمة الهاتف

من املجتمع..

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

انوار اقامة د محل رقم)119 - 98888 

طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد الحداد):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.

588)حصة) (: السيد عمر الحداد)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

السيد محمد الحداد):)588)بقيمة)

188)درهم.

بقيمة) (588 (: السيد عمر الحداد)

188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الحداد  محمد  السيد 

 66 رقم) كويت  شارع  (4 سالم) حي 

طنجة)98888)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() الحداد  عمر  السيد 

مدريد)881)2)مدريد ااسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الحداد  محمد  السيد 

 66 رقم) كويت  شارع  (4 سالم) حي 

طنجة)98888)طنجة املغرب

عنوانه)ا() الحداد  عمر  السيد 

مدريد)881)2)مدريد ااسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (84 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)136.

561I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

BMCJTM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc
BMCJTM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 234 

تجزئة سباة طريق ايموزار الطابق 
االول 38888 فاس املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.62769

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تم تعيين) 27)د نرر) املؤرخ في)
ابعلي) مسير  ديد للشركة السيد)ة()

محمد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)83)يناير)2823 

تحت رقم)53.
562I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

PROJET EIDOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale : 2255،

30000، Fès(Maroc
PROJET EIDOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة رقم 
) شارع بني مكة رقم 5 تجزئة رياض 
الياسمين طريق عين شقيف فاس 

38888 فاس املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.44917

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)مارس)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 5 شارع بني مكة رقم) (( »شقة رقم)
عين) طريق  الياسمين  رياض  تجزئة 
فاس املغرب«) (38888 شقيف فاس)
أوالد) (2 رقم) يوسف  أوالد  »دوار  إلى)
العالي) الرريدي  الرمز  العليا  الطي7 
38823) ماعة الطي7)38823)فاس)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (2( بتاريخ) بفاس  التجارية 

2822)تحت رقم)4837.
563I

STE TIB COMPT SARL AU

POLLY SYSTEME INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت7 رقم 
85 ، 68888، و دة املغرب

POLLY SYSTEME INVEST شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية زنقة 
القنيطرة و زنقة محمد بن عالم رقم 
64 الطابق االول - 68888 و دة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.33559

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 38)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 POLLY SYSTEME الشريك الوحيد)
 188.888 رأسمالها) مبلغ  (INVEST
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية)
بن) محمد  زنقة  و  القنيطرة  زنقة 
عالم رقم)64)الطابق االول)-)68888 
و دة املغرب نتيجة ل):)توقف نشاط)

الشركة.
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و حدد مقر التصفية ب زاوية زنقة)

القنيطرة و زنقة محمد بن عالم رقم)

و دة) (68888 (- االول) الطابق  (64

املغرب.)

و عين:

و) شكراني  مصطفى  السيد)ة()

شارع عالل الفا�سي  ناخ) عنوانه)ا()
املغرب) و دة  (68888  3 رقم) (33

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2412.

564I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

مڤ فاشون
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F(N106, AV(ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE(IMM(F(N106،

40000، MARRAKECH(MAROC

مڤ فاشون شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 65 

طابق 1 درب لحبي7 املاكني رياض 
زيتون  ديد - )488 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132579

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (24

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
مڤ) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فاشون.
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االزياء)شراء)وبيع العقارات واملعامالت)

العقارية األخرى.
 65 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
رياض) املاكني  لحبي7  درب  (1 طابق)
زيتون  ديد)-))488)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
فيتوت) ايرين  مينا  السيدة 
سيجر) دي  شارع  (73 عنوانه)ا()

33888)بوردو فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
فيتوت) ايرين  مينا  السيدة 
سيجر) دي  شارع  (73 عنوانه)ا()

33888)بوردو فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم))14794.
565I

FIDARCO

 الدارالبيضاء - سطات للتطوير 
 CASABLANCA-SETTAT

DEVELOPPEMENT
تعيين مدير عام

FIDARCO
 N°357 Rue(Mostapha(El(Maani
، 30000، Casablanca(MAROC
 الدارالبيضاء - سطات للتطوير 

 CASABLANCA-SETTAT
DEVELOPPEMENT شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اال تماعي دار الباشا 
، شارع فيكتور هيغو ، حبوس - - 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مدير عام
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3257
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)89)نونرر)2822
تقرر تعيين السيد)ة()عاصم هشام)
(- الدارالبيضاء) لشركة  عاما  مديرا 
CASABLANCA- للتطوير) سطات 

 SETTAT DEVELOPPEMENT
بتاريخ)89)نونرر)2822

املخولة) الصالحيات  وتتمثل 
(_ التجارية) الصالحيات  يلي:) فيما 
الصالحيات) البنكية_) الصالحيات 

اإلدارية و صالحيات البيع
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55577).

566I

STE TIB COMPT SARL AU

ZONE VERT TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت7 رقم 
85 ، 68888، و دة املغرب

ZONE VERT TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 

شارع احفير و زنقة الخطي7 رقم 69 
الشقة 14 - 68888 و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31169
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 38)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (ZONE VERT TRAVAUX
وعنوان) درهم  (98.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي زاوية شارع احفير)
 14 الشقة) (69 و زنقة الخطي7 رقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  و دة  (68888  -

توقف نشاط الشوكة.

زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 69 شارع احفير و زنقة الخطي7 رقم)

الشقة)14 - 68888)و دة املغرب.)
و عين:

و) عزيزي  عصام  السيد)ة()
عنوانه)ا()حي القدس زنقة لويزة رقم)
كمصفي) املغرب  و دة  (68888  39

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2411.

567I

ZMH CONSULTANTS

 SOGECAPITAL
INVESTISSEMENT

شركة املساهمة
رفع رأسمال الشركة

ZMH CONSULTANTS
 hay(riad ، 20110، RABAT

MAROC
 SOGE1.888.888

INVESTISSEMENT شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي 55 شارع 
عبد املومن 55 شارع عبد املومن 

28188 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.412(41

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (5.888.888«
»1.888.888)درهم«)إلى)»6.888.888 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55776).

56(I
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aice compta

EITB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

EITB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

كلميمة إقامة لوفر رقم 653 

الطابق الرابع الشقة 11 - 28228 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

563945

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.EITB(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)والهندسة املدنية.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 653 رقم) لوفر  إقامة  كلميمة 

 28228  -  11 الشقة) الرابع  الطابق 

الدارالبيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 128.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

مونضيف) أمين  محمد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (488 (:

للحصة.

488)حصة) (: السيد طارق حيمر)

بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد عثمان طويمي):)488)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() طويمي  عثمان  السيد 
الشحاوطة رقم)45)املحمدية)21888 

املحمدية املغرب.
عنوانه)ا() حيمر  طارق  السيد 
زنقة) (18 شقة) (3 طابق) (6 عمارة)
 28888 فرانسوا فيون الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.
مونضيف) أمين  محمد  السيد 
 24888 زنقة ما الن) (17 عنوانه)ا()

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() طويمي  عثمان  السيد 
الشحاوطة رقم)45)املحمدية)21888 

املحمدية املغرب
عنوانه)ا() حيمر  طارق  السيد 
زنقة) (18 شقة) (3 طابق) (6 عمارة)
الدارالبيضاء) (28888 فرانسوا فيون)

املغرب
مونضيف) أمين  محمد  السيد 
 24888 زنقة ما الن) (17 عنوانه)ا()

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55417).
569I

إئتمانية الواحة

STE ELECTRO SIJILMASSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

إئتمانية الواحة
2 زنقة الحرية ، 52888، الرشيدية 

املغرب
STE ELECTRO SIJILMASSA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي تاركة 

الجديدة رقم )2 الزنقة 11 - 52888 
الرشيدية املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2989
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»588.888)درهم«)أي من)»128.888 

عن) درهم«) (628.888« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إ راء) (: طريق)
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)23)يناير)

2823)تحت رقم)46.

578I

حسام الدين

AFRIQUASTORE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حسام الدين
شارع بن عبد الرحمان الطابق االول 
رقم 1 قرب صيدلية باب التوت ، 

93888، تطوان املغرب
 AFRIQUASTORE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
معركت انوال رقم 16 الطابق 
االر�سي رقم 3 تطوان 93888 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32773
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRIQUASTORE TRAVAUX
إصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخيام) قماش  من  املعدات  تركي7 

املظالت والستائر.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
معركت انوال رقم)16)الطابق االر�سي)
رقم)3)تطوان)93888)تطوان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة نجاة الفليس):)688)حصة)
بقيمة)68.888)درهم للحصة.

 288 (: الفليس) العربي  السيد 
حصة بقيمة)28.888)درهم للحصة.

288)حصة) (: السيد علي الفليس)
بقيمة)28.888)درهم للحصة.)

السيدة نجاة الفليس):)688)بقيمة)
68.888)درهم.

 288 (: الفليس) العربي  السيد 
بقيمة)28.888)درهم.

بقيمة) (288 (: السيد علي الفليس)
28.888)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الفليس  نجاة  السيدة 
شارع محمد بنونة تجزئة عزوز رقم)9 

93888)تطوان املغرب.
الفليس عنوانه)ا() العربي  السيد 
شارع محمد بنونة تجزئة عزوز رقم)9 

93888)تطوان املغرب.
عنوانه)ا() الفليس  علي  السيد 
شارع محمد بنونة تجزئة عزوز رقم)

93888)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الفليس  نجاة  السيدة 
شارع محمد بنونة تجزئة عزوز رقم)9 

93888)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2698.
571I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 OPERATIONS PORTUAIRES 
 ET OPERATIONS

CONNEXES » O.P.O.C
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
5)1شارع عبد املومن وليلي بارك 
الطابق3 رقم 11 ، 28368، الدار 

البيضاء املغرب
 OPERATIONS PORTUAIRES 
 ET OPERATIONS CONNEXES
O.P.O.C « »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
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وعنوان مقرها اال تماعي: 18 زنقة 

كرات�سي الطابق 5 رقم 18 - 28888 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2777(1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)أكتوبر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

بيع) على  واملصادقة  املوافقة  مايلي:)

الحصص

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)استقالة السيد محمود وزاني)

التهامي والسيدة زين7 وزاني التهامي)

مشاركين) كمسيرين  وظيفتيهما  من 

للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الفتاح) عبد  غزولي  السيد  تعيين 

كمسير  ديد وشريك وحيد للشركة

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

ستكون الشركة ملزمة بشكل صحيح)

بتوقيع املسيرفقط

على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 

للشركة) الرئي�سي  املقر  نقل  مايلي:)

 21 1)عمارة) إلى العنوان التالي:)شقة)

الطابق السفلي تجزئة االزهر الولفة)

الدار البيضاء

قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير غرض الشركة إلى:)االستشارات)

اإلدارية

على) ينص  الذي  (:7 رقم) قرار 

مايلي:)تحويل الشركة إلى شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)52131).

572I

NKH CONSULTING SARL

BIMATRIK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL
 LOT(TALAA 8 APP 1 TEMARA
 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC
BIMATRIK شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 4 

طابق 1 إقامة قادر مرس الخير تمارة 
تمارة 12888 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
8149/13(1(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIMATRIK
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتا ر) البناء) مواد  وبيع  مختلفة 

مختلف املواد.
 4 شقة) (: عنوان املقر اال تماعي)
1)إقامة قادر مرس الخير تمارة) طابق)

تمارة)12888)تمارة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عزيز  الكرضا  السيد 
عين) مرويى  إفامة  ع.82) (41 شقة)

عتيق)12888)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() عزيز  الكرضا  السيد 
عين) مرويى  إفامة  ع.82) (41 شقة)

عتيق)12888)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)9776.

573I

2A SOLUTIONS

YANGO MAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

2A SOLUTIONS
 Rue(liberte(appt 3 N°5 ، 20550،

CASABLANCA MAROC
YANGO MAR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم 
Casablanca maroc 28228 - 92

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YANGO MAR
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.Prestation de service
(،265 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم)

.Casablanca maroc 28228 - 92
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)2.211.888 

درهم،)مقسم كالتالي:

 MLU( BV( :( 22.110 الشركة)
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() (MLU BV الشركة)
 PAYS BAS 88888 AMSTERDAM

.PAYS BAS
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 ADEBAYO AHMED السيد)
 NIGERIA عنوانه)ا() (ADENIYI

88888 ABUJA NIGERIA
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)3278.
574I

FORAFRIC MAROC

MAYMOUNA GRAIN
إعالن متعدد القرارات

FORAFRIC MAROC
 rue(Bab(Mansour, espace ,29

 porte(d’Anfa(casablanca،
20100، casablanca(maroc

MAYMOUNA GRAIN »شركة 
املساهمة«

وعنوان مقرها اال تماعي: طريق 
الجرف اليودي-حي الصناعي - - 

أسفي املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.2291

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)مارس))281

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الجمعية العامة العادية غير العادية)
(، (12/03/2018 بتاريخ) املنعقدة 
مجلس) أعضاء) استقالة  إلى  أشارت 
الباز وديفيد) اإلدارة السيد ميكائيل 
 FORAFRIC(الكسندر سالمة)،)شركة
ميكائيل) السيد  عين  (.MOROC
الباز،)مصطفى  مال الدين)،)شركة)
FORAFRIC MAROC)،)مكانهم)،)ملدة)
ست سنوات تنتهي في نهاية ا تماع)
الجمعية العامة العادية التي ستبت)
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في حسابات السنة املالية)2822.)عام)
ياريف) السيد  أن  إلى  وأشار  (.2823
الباز قد استقال من مهامه كمديرو)

)ملجلس اإلدارة..).
ً
رئيسا

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
أحاط مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ)
12/03/2018)علما باستقالة السيد)
كنائ7) منصبه  من  العصاري  خالد 
للمدير العام)،)وعّين السيد مصطفى)
ملجلس) (

ً
رئيسا الدين كمديرو   مال 

اإلدارة.
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
في) تعديل  أي  يتم  لم  رقم  بند 
الذي) للشركة:) األسا�سي  القانون 
ينص على مايلي:)لم يتم أي تعديل في)

القانون األسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (23 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

)281)تحت رقم)339.
575I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

S.I IMTIYAZ ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA(PRINCIPALE،
60000، OUJDA(MAROC

S.I IMTIYAZ ORIENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 29 زنقة 
11 تجزىة ابن خلدون ) زء 322( - 

68888 و دة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.38393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)
شركة ذات) (S.I IMTIYAZ ORIENT
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
ابن) تجزىة  (11 زنقة) (29 اإل تماعي)
68888)و دة)  -  (322 ) زء) خلدون)
املغرب نتيجة للتوقف عن النشاط)

التجاري.

و عين:
محمد  الل اسعيدي) السيد)ة()
بن) عالل  شارع  (112 عنوانه)ا() و 
 2 الطابق) لقراري  عمارة  عبدهللا 
املغرب) و دة  (68888  6 الشقة)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
29)زنقة) 2822)وفي) 26)د نرر) بتاريخ)
 - (322 11)تجزىة ابن خلدون)) زء)

68888)و دة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2314.
576I

AFIDACOM

BEK.BATI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

افيدكوم 
7 و 17 تجزئة السيكون األطلس 
طريق صفرو ، 38888، فاس 

املغرب.
إعالن عن قفل التصفية.

شركة BEK.BATI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات شريك 

واحد في طور التصفية
وعنوان مقرها اال تماعي تجزئة 244 
رقم 2 رياض الياسمين طريق عين 
الشقف - 38888 فاس املغرب 
مبلغ رأسمالها 188.888 درهم 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.63757

السيد) املصفي:) عنوان  و  اسم 
الحاملة) (، مغربية) (، وفاء) مومني 
و) (3(4446C رقم) التعريف  لبطاقة 
مرروكة) تجزئة  (5 فيال) ب  الساكنة 

شارع شالة)38888)فاس املغرب
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)يناير)2823)تقرر ما يلي:
مصفية) تقرير  على  املصادقة  (•
التصفية) بعمليات  املتعلق  الشركة 

التي قام بها.
•)تسليم وصل إبراء)للمصفية عن)

عمليات التصفية.

لشركة) التصفية  قفل  تقرير  (•

املسؤولية) ذات  شركة  (BEK.BATI

ابتداء) (، املحدودة ذات شريك واحد)

االستثنائي) العام  الجمع  تاريخ  من 

املذكور أعاله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)25)يناير)2823 

تحت رقم)5882/023. 

577I

CONSEILS EVERNAGE

FERMA BATIMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

FERMA BATIMENT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 رقم 

2 فيال رقم 188 شارع الرازي تجزئة 

امرشيش مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.186165

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)21)أكتوبر)2822)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

شارع) (188 فيال رقم) (2 »مكت7 رقم)

(- مراكش) امرشيش  تجزئة  الرازي 

»حي) إلى) املغرب«) مراكش  (48888

رويدات شارع أشجار اقامة الصفاء)

 3 مكت7) (9 الشقة رقم) (2 الطابق) (2

مراكش)-)48888)مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143762.

57(I

CONSEILS EVERNAGE

FERMA TP 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 FERMA TP شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي فيال رقم 
188 شارع الرازي تجزئة امرشيش 
مراكش - 48888 مراكش املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(33(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)21)أكتوبر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الرازي تجزئة) شارع  (188 »فيال رقم)
مراكش) (48888 (- امرشيش مراكش)
املغرب«)إلى)»حي رويدات شارع أشجار)
اقامة الصفاء)2)الطابق)2)الشقة رقم)
9)مكت7)2)مراكش)-)48888)مراكش)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)14)143.
579I

ديفي اكسبيرتيز

GAM IOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديفي اكسبيرتيز
إقامة الياسمين زاوية شارع عمر 
الخيام وزنقة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 28228، الدار البيضاء 
املغرب

GAM IOD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 265 
شارع الزرقطوني الطابق 9 مكت7 
92 الدار البيضاء. - 28388 الدار 

البيضاء. اململكة املغربية
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569433

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GAM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IOD
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبيع واستيراد وتوزيع  ميع منتجات)

ومواد ط7 العيون.
 265 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
مكت7) (9 الطابق) الزرقطوني  شارع 
الدار) (28388 (- البيضاء.) الدار  (92

البيضاء.)اململكة املغربية.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بو يدة) بن  عزيز  محمد  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (458 (:

للحصة.
458)حصة) (: السيد محمد بناني)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 188 (: السيد عبد املنعم العراقي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بو يدة) ابن  عزيز  محمد  السيد 
حدائق) تقسيم  (83 رقم) عنوانه)ا()
 28388 الكورنيش طريق أزمور أنفا)

الدار البيضاء.)اململكة املغربية.
 39 السيد محمد بناني عنوانه)ا()
الدور) اقامة راسين  زنقة املسعودي 
الدار) (28388 29)حي راسين) 4)شقة)

البيضاء.)اململكة املغربية.
العراقي) املنعم  عبد  السيد 
فيال) (3 عنوانه)ا()سكن دريم  اردن)
91)سيدي عبد الرحمن.)دريم  اردن)
الرحمن.) عبد  سيدي  (91 فيال) (3
اململكة) البيضاء.) الدار  (28388

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

بو يدة) ابن  عزيز  محمد  السيد 
حدائق) تجزئة  (83 رقم) عنوانه)ا()
 28388 الكورنيش طريق أزمور أنفا)

الدار البيضاء.)اململكة املغربية
 39 السيد محمد بناني عنوانه)ا()
الدور) اقامة راسين  زنقة املسعودي 
الدار) (28388 29)حي راسين) 4)شقة)

البيضاء.)اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.

5(8I

CABINET EL KHALIFA

ECACY S.A.R.L. A.U
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب
ECACY(S.A.R.L. A.U »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 83 زنقة 

ايت ورير شارع موالي يوسف - 
28188 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.321451
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)ماي)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 ECACY من) الشركة  تسمية  تغيير 
 CACYEL S.A.R.L الى) (S.A.R.LA.U

A.U
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
البيضاء) بالدار  املقر اال تماعي  نقل 
موالي) شارع  ورير  ايت  زنقة  (، (83
كيليز) مراكش،) مدينة  الى  يوسف 
26)طريق) رقم) (5 اقامة كيليز الطابق)

تارغة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النظام األسا�سي للشركة.

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
املقر اال تماعي حدد في العنوان التالي)
:)مراكش)-)كيليز اقامة كيليز الطابق)5 

رقم)26)طريق تارغة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 84 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2822)تحت رقم)39955).

5(1I

CABINET EL KHALIFA

S.I LINAMINE S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب
S.I LINAMINE S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : )4 زنقة 
ستراسبورغ. ممر االدارسة - 28258 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.147997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))2)أكتوبر)2822)تقرر حل)
S.I LINAMINE S.A.R.L)شركة ذات)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (165.888
اإل تماعي))4)زنقة ستراسبورغ.)ممر)
البيضاء) الدار  (28258 (- االدارسة)
غرض) تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.
.

و عين:
و) برادة  أمين  محمد  السيد)ة()
عين) خليج سلوم  زنقة  (6 عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (28852 أنفا) الدياب 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ))2)أكتوبر)2822)وفي))4)زنقة)
 28258 (- ستراسبورغ.)ممر االدارسة)

الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم)5)462).

5(2I

CABINET EL KHALIFA

FITOK S.A.R.L
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب

FITOK S.A.R.L »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 59، شارع 

الزرقطوني الطابق السادس رقم )1 

- 22888 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(3863

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة السيد املختار منصوري من)

منصبه كمتصرف،

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 

 Alain Joêl السيد) تعيين  مايلي:)

ROUSSEAU)كمسير  ديد للشركة،

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص،

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

للشركة) القانوني  النوع  تغيير  مايلي:)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

للشريك الوحيد،

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النظام األسا�سي للشركة.

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:25 رقم) بند 

 Alain Joêl السيد) تعيين  مايلي:)

ROUSSEAU)كمتصرف للشركة ملدة)

غير محدودة مع التوقيع اال تماعي و)

البنكي.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم)111)4)88.

5(3I

CABINET EL KHALIFA

LASRAME S.A.R.L A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب
LASRAME S.A.R.L A.U شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 11 زنقة 
عزيز بالل ماسينا سابقا - الطابق 
الخامس - املعارف - 28338 الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.175151

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2822 نونرر) (15 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 
كمسير) (ROUSSEAU Alain Joêl

وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم))81)4).

5(4I

STE FIDLAMIAE SARL

 SOCIETE GRANDS
 TRAVAUX

TOPOGRAPHIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

 SOCIETE GRANDS TRAVAUX
TOPOGRAPHIQUES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 28 شارع 
محمد الخامس شقة 3 - 12888 

تمارة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
)281)تم اإلعالم) يناير) (19 املؤرخ في)
الرداني) السالم  عبد  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
أبريل) (82 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2815)بالشكل األتي):
فامة املصباحي عفيف) السيد)ة()

،)))1)حصة.
 219 (، الرداني) أمال  السيد)ة()

حصة.
 437 (، الرداني) خليل  السيد)ة()

حصة.
 219 (، الرداني) نادية  السيد)ة()

حصة.
 437 (، الرداني) محمد  السيد)ة()

حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (16 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2828)تحت رقم)189482.

5(5I

STE FIDLAMIAE SARL

 SOCIETE GRANDS
 TRAVAUX

TOPOGRAPHIQUES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
 SOCIETE GRANDS TRAVAUX
TOPOGRAPHIQUES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 28 شارع 

محمد الخامس شقة 3 - 12888 

تمارة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(997

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (281( يناير) (19 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE GRANDS TRAVAUX

مبلغ) (TOPOGRAPHIQUES
وعنوان) درهم  (288.888 رأسمالها)

محمد) شارع  (28 اإل تماعي) مقرها 

تمارة) (12888  -  3 شقة) الخامس 

مسير) وفاة  (- (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)28)شارع)

 12888  -  3 شقة) الخامس  محمد 

تمارة املغرب.)

و عين:

و) ملصبني  العربي  السيد)ة()
 7 شقة) روما  زنقة  (18 عنوانه)ا()

)ة() الرباط املغرب كمصفي) (18888

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2821)تحت رقم)189482.

5(6I

CONSTRUCTION JELLAM YAHYA

 CONSTRUCTION JELLAM
YAHYA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSTRUCTION JELLAM

YAHYA

تجزئة الخير1 قطعة رقم 435 

الطابق األر�سي ، 98888، طنجة 

املغرب

 CONSTRUCTION JELLAM
YAHYA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الخير1 قطعة رقم 435 الطابق 
األر�سي - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

126739
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 مارس) (38
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CONSTRUCTION JELLAM

.YAHYA
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء
وغير) السكنية  املباني  تشييد 

السكنية
وكالة عقارية.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (435 رقم) قطعة  الخير1)

األر�سي)-)98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عي�سى  لم):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عي�سى  لم  السيد 
 68 رقم) (243 حي) الخير1) تجزئة 

98888)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عي�سى  لم  السيد 
 68 رقم) (243 حي) الخير1) تجزئة 

98888)طنجة املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم)3719.
5(7I

 مال الصدقي محاس7 معتمد

STE ALFATI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 مال الصدقي محاس7 معتمد
شارع ابن سيناء رقم 6) الخميسات 

، 15888، الخميسات املغرب
STE ALFATI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 
الصناعي رقم 115 - 15888 

الخمبسات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(693

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2823 يناير) (83 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (STE ALFATI الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي الحي الصناعي رقم)
املغرب) الخمبسات  (15888  -  115

نتيجة ل):)فسخ قبل االوان.
الحي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 15888  -  115 رقم) الصناعي 

الخمبسات املغرب.)
و عين:

و) بوتهلى  مو�سى  السيد)ة()
 115 رقم) الصناعي  الحي  عنوانه)ا()
الخمبسات املغرب كمصفي) (15888

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

يناير)2822)تحت رقم)18.
5((I

ADVISORY PARTNERS

LM TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الدار البيضاء ، 28168، الدار 

البيضاء املغرب
LM TANGER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

ورغة شارع طنطان محل رقم )2 
طنجة - 98888 طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.129765
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)14)شتنرر)2822)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
ورغة) اقامة  بالعنوان  الكائن  و  (-
طنجة) (1( رقم) شارع طنطان محل 
98888)طنجة املغرب و املسير من)  -
طرف السيد)ة()فا�سي فهري الطي7.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261537.
5(9I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

MIO HAIR COUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15888، 
الخميسات املغرب

MIO HAIR COUTURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 31 
شارع قباء إقامة 1 الطابق األول 
اكدال الرباط - 18898 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

163323

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 يونيو) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MIO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HAIR COUTURE
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحالقة للنساء.
 31 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
األول) الطابق  (1 إقامة) قباء) شارع 

الرباط) (18898 (- الرباط) اكدال 

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

688)حصة) (: السيد فؤاد برني�سي)

بقيمة)188)درهم للحصة.

288)حصة) السيدة زهرة قسمي):)

بقيمة)188)درهم للحصة.

 288 (: برني�سي) اميمة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد فؤاد برني�سي عنوانه)ا()رقم)
زنقة امبارك البكاي حي التقدم) (92

الخميسات) (15888 الخميسات)

املغرب.
السيدة زهرة قسمي عنوانه)ا()رقم)
زنقة امبارك البكاي حي التقدم) (92

الخميسات) (15888 الخميسات)

املغرب.

السيدة اميمة برني�سي عنوانه)ا()
التقدم) حي  القدس  زنقة  (83

الخميسات) (15888 الخميسات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اميمة برني�سي عنوانه)ا()
التقدم) حي  القدس  زنقة  (83
الخميسات) (15888 الخميسات)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (12 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2822)تحت رقم)7919.

598I

CABINET OUASSI

KHAZAF NOUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع الحرية طابق 
االول مكت7 رقم 3 املدينة الجديدة 

، 46888، اسفي املغرب
KHAZAF NOUR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

الجبارات حد احرارة - 46888 اسفي 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
13475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHAZAF NOUR
غرض الشركة بإيجاز):)فخار.

دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الجبارات حد احرارة)-)46888)اسفي)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مر ان نور الدين):)1.888 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الدين) نور  مر ان  السيد 
البدوزة) الزوارمة  دوار  عنوانه)ا()

46888)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الدين) نور  مر ان  السيد 
البدوزة) الزوارمة  دوار  عنوانه)ا()

46888)اسفي املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونرر) (38 بتاريخ) بآسفي  االبتدائية 

2822)تحت رقم)1873.
591I

CABINET EL KHALIFA

 PLATEFORM MAROC
FORMATION S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب
 PLATEFORM MAROC

FORMATION S.A.R.L شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 
الصناعية صابينو- تجزتة 54) 
- نواصر - 28248 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.342(57

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)26)أكتوبر)2822)تم تعيين)
 TAIBI()مسير  ديد للشركة السيد)ة

VINCENT)كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 85 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)981)4).
592I

QUALICIA CONSULTING

DOFLAMINGO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

اقامة أمين الطابق التاني رقم 14 
زنقة طرفاية، موالي علي الشريف 

املدينة الجديدة مكناس. ، 58888، 

مكناس املغرب

DOFLAMINGO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 9 و 

18 املركز التجاري الريحان مكناس - 

58888 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOFLAMINGO SARL

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى

ممون حفالت.
و) (9 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)

18)املركز التجاري الريحان مكناس)-)

58888)مكناس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (348 (: السيد غيار سعيد)

بقيمة)188)درهم للحصة.

حصة) (338 (: طارق) غيار  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.

 338 (: الرزاق) عبد  غيار  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سعيد  غيار  السيد 
اقامة الريحان ابن) (6 شقة) (3 عمارة)
58888)مكناس) 3)م ج مكناس) رشد)

املغرب.
عنوانه)ا() طارق  غيار  السيد 
مكناس) الفاضلية  تجزئة  (144 رقم)

58888)مكناس املغرب.
السيد غيار عبد الرزاق عنوانه)ا()
طريق) الفاضلية  تجزئة  (144 رقم)
مكناس) (58888 مكناس) اكوراي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سعيد  غيار  السيد 
اقامة الريحان ابن) (6 شقة) (3 عمارة)
58888)مكناس) 3)م ج مكناس) رشد)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)261.

593I

CABINET EL KHALIFA

NGE CONTRACTING S.A
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب
NGE CONTRACTING S.A »شركة 

املساهمة«
وعنوان مقرها اال تماعي: طريق 
وازيس زنقة 3 رقم 6 حي وازيس - 

28183 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(9363

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
Michel VIANY)من) استقالة السيد)

منصبه كرئيس املدير العام،
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 Bruno BIANCO السيد) تعيين 

كرئيس املدير العام  ديد للشركة،

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت اسهم،

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
Michel VIANY)من) استقالة السيد)

منصبه كمتصرف،
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
 Bruno BIANCO السيد) تعيين 

كمسير  ديد للشركة.
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 888  888 حدد راسمال الشركة في)
سهم) (62  888 درهم مقسم بين) (62

من فئة)1888)للسهم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 85 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)982)4).

594I

CABINET EL KHALIFA

LAZARUS S.A.R.L A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب
LAZARUS S.A.R.L A.U شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 83 زنقة 
ايت اورير شارع موالي يوسف - 

28188 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567631
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (2(
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAZARUS S.A.R.L A.U
تهييئة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتطوير املشاريع العقارية.
شراء األرا�سي واملباني..

زنقة) (83 (: عنوان املقر اال تماعي)
(- يوسف) موالي  شارع  اورير  ايت 

28188)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
غزالني) الجامعي  سارة  السيدة 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
غزالني) الجامعي  سارة  السيدة 
 Rue du Longchamp عنوانه)ا()

75316)باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
غزالني) الجامعي  سارة  السيدة 
 Rue du Longchamp عنوانه)ا()

75316)باريس فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 89 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53367)88.
595I

AJAR LINE

AJAR LINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJAR LINE
 RUE(AIT(OURIR, BD 83

 MOULAY(YOUSSEF، 20250،
Casablanca Maroc

AJAR LINE شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 83 زنقة 
أيت اورير, شارع موالي يوسف, 
الدار البيضاء - 28258 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AJAR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LINE

•) ميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال التهيئة والتخطيط.

وتشييد أي مبنى خاص أو) بناء) (•

عام.

والبالط والدهان) أعمال البناء) (•

أعمال) و ميع  والكهرباء) والسباكة 

وتشطيبات) إنشائية  )أعمال  البناء)

داخلية وخار ية(.

•)القيام بجميع األعمال العامة أو)

الخاصة في مجاالت الهندسة املدنية)

والصرف الصحي والبناء.

والتصميم) املعمارية  الهندسة  (•

الداخلي.

•)خدمات التصميم والتصور.

املتعلقة) والخدمات  األشغال  (•

باملوضوع أعاله.

•)حيازة وبيع  ميع العقارات.

بجميع) التجارية  الخدمات  (•

أنواعها:)وكيل)،)مزود باألعمال)،)إلخ)؛

وتوزيع) وبيع  وتصدير  استيراد  (•

 ميع أنواع البضائع.

•)التجارة اإللكترونية.

والدراسات) التكوين  (•

باألنشطة) املتعلقة  واالستشارات 

املذكورة أعاله.

•)خدمات االستشارة والدعم.

بجميع) املال  رأس  في  املشاركة  (•

الوسائل وفي  ميع أنواع األعمال أو)

الشركات.

،) ميع املعامالت) وبشكل عام) (•
التجارية واملنقولة والعقارية واملالية)
التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)
املذكورة) باألنشطة  مباشر  غير  أو 
أعاله أو من املحتمل أن تعزز تنفيذها)

وتطويرها..
زنقة) (83 (: عنوان املقر اال تماعي)
أيت اورير,)شارع موالي يوسف,)الدار)
البيضاء) الدار  (28258 (- البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد العربي ا ار):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ا ار  العربي  السيد 
سيدي) (374 رقم) (1 تجزئة السعادة)
البيضاء) الدار  (28192 معروف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ا ار  العربي  السيد 
سيدي) (374 رقم) (1 تجزئة السعادة)
البيضاء) الدار  (28192 معروف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55221).

596I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ALKAWARAI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 87 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72888 ،
 STE ALKAWARAI TRAVAUX
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي موالي 
رشيد زنقة العيون رقم 16 السمارة 

- 72888 السمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1969

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2822 د نرر) (12 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (3.988.888«
 4.888.888« إلى) درهم«) (188.888«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 االبتدائية بالسمارة بتاريخ)

2823)تحت رقم)11/2023.
597I

cofiber(sarl

CELIMMO
إعالن متعدد القرارات

cofiber(sarl
 Bd(Med 5 Immeuble(Les

 Orangers 1° Etage(Appt 3 ،
60300، berkane(maroc

CELIMMO »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 
العيون شارع عبد املومن - 63688 

السعيدية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33(5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املومن) عبد  مباركي  السيد  تفويت 
بمبلغ) الجاري أي  من حسابه  (50%
بلحاج) السيد  الى  درهم  (187.588

بوعبد هللا علي الهادي.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت السيد مباركي عبد املومن)588 
علي) بوعبدهللا  بلحاج  للسيد  حصة 
(، درهم للواحدة) (188 الهادي بقيمة)
املكونة) إثر ذلك أصبحت الحصص 



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2488

لرأسمال الشركة كاآلتي):)مباركي عبد)

املومن:)588)حصة.)بلحاج بوعبدهللا)

املجموع:) حصة.) (588 الهادي:) علي 

1888)حصة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير شكل الشركة من ش.م.م ذات)

شريك وحيد إلى ش.م.م

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

الشركة) يسير  مسير  ديد  تعيين 

السيد:)بلحاج بوعبدهللا علي الهادي)

(،21.11.1968 في) بفرنسا  املزداد  (،

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

B4179(2،)الساكن بالدار البيضاء،)
زنقة التمور شارع ليدو) (7 فيال رقم)

وبإمضاء) محدودة  غير  ملدة  انفا،)

مشترك مع السيد مباركي عبد املومن.

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

الجديد للشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)

عبد) مباركي  السيد  تفويت  مايلي:)

بلحاج) للسيد  حصة  (588 املومن)

 188 بقيمة) الهادي  علي  بوعبدهللا 

أصبحت) ذلك  إثر  (، للواحدة) درهم 

الشركة) لرأسمال  املكونة  الحصص 

 588 املومن:) عبد  مباركي  (: كاآلتي)

حصة.)بلحاج بوعبدهللا علي الهادي:)

588)حصة.)املجموع:)1888)حصة

على) ينص  الذي  (:3( رقم) بند 

مايلي:)تغيير شكل الشركة من ش.م.م)

ذات شريك وحيد إلى ش.م.م

ينص) الذي  (:43 و) (15 رقم) بند 

تعيين مسير  ديد يسير) على مايلي:)

بوعبدهللا) بلحاج  السيد:) الشركة 

في) بفرنسا  املزداد  (، الهادي) علي 

لبطاقة) الحامل  (،21.11.1968

(،B4179(2 الوطنية) التعريف 

 7 فيال رقم) الساكن بالدار البيضاء،)
زنقة التمور شارع ليدو انفا،)ملدة غير)

محدودة وبإمضاء)مشترك مع السيد)

مباركي عبد املومن.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)30/2023.
59(I

مكت7 املحاسبة الصالحي

MOBAGRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

مكت7 املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 
68888، و دة اململكة املغربية

MOBAGRI شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم17 
شارع فرحات حشاد - 68888 و دة 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(657

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين) (2822 نونرر) (15 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

بنتاهلة محمد عاصم كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (85 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2323.
599I

cofiber(sarl

كابادو كلوب
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

cofiber(sarl
 Bd(Med 5 Immeuble(Les

 Orangers 1° Etage(Appt 3 ،
60300، berkane(maroc

كابادو كلوب شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي شارع 
محمد الخامس عمارة الليمون 

الطابق االول شقة 3 - 68388 بركان 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2437
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))1)يناير)2823)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
واألنشطة) الغوص  مدرسة  (-

التحت مائية.
العمليات) كل  عامة  بصفة  و 
و) املالية  العقارية،) التجارية،)
الصناعية املرتبطة بموضوع الشركة)

و التي تساهم في تنميتها..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (19 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)36/2023.
688I

UPSILON CONSULTING

SPREZZATURA ADVISORS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 28 ، 28258، الدار 

البيضاء املغرب
 SPREZZATURA ADVISORS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 5 زنقة 
البشير اإلبراهيمي، الطابق الثاني، 
شقة رقم 3 - 28258 الدارالبيضاء 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.349267

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (89 في) املؤرخ 
 SPREZZATURA ADVISORS حل)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوان  درهم  (18.888
اإل تماعي)5)زنقة البشير اإلبراهيمي،)
الطابق الثاني،)شقة رقم)3 - 28258 

لقرار) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

الشريك الوحيد.

و عين:

اناس بشار و عنوانه)ا() السيد)ة()

 .Seashore, Villas Compound

املتحدة) العربية  اإلمارات  ظبي  أبو 

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) (5 وفي) (2822 د نرر) (89 بتاريخ)

الثاني،) الطابق  اإلبراهيمي،) البشير 

الدارالبيضاء) (28258  -  3 شقة رقم)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54638).

681I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

M.KARAM INVERSIONES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud

 Avenue(des(Cèdres(Branes ، ,56

90000، Tanger(Maroc

M.KARAM INVERSIONES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 28 شارع 

القا�سي عياض الطابق االول الشقة 

2 - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134839

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.M.KARAM INVERSIONES

غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)

تصدير السيارات)

خدمات اخرى.

28)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

القا�سي عياض الطابق االول الشقة)

2 - 98888)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: العلوي) وصال  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة وصال العلوي عنوانه)ا()
شارع يعقوب املنصورفيسطا البكري)

رقم)83 98888)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة وصال العلوي عنوانه)ا()
شارع يعقوب املنصورفيسطا البكري)

رقم)83 98888)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)22).

682I

est gate gestion

رياض ترنك
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
رياض ترنك

قي) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أعطى شركة ج م) (2822 د نرر) (2(
التجاري) بالسجل  هسبتلتي املسجل 

باملحكمة التجارية بمراكش) (36381
التجاري) لألصل  الحر  التسيير  حق 

سيدي) طوالة  درب  (56 ب) الكائن 

مراكش) (48888 مدينة) سلمان  بن 

است  يت) شركة  لفائدة  املغرب 

 81 3)سنة تبتدئ من)  ستيون ملدة)
يناير) (31 في) تنتهي  و  (2823 فرراير)
قيمته) شهري  مبلغ  مقابل  (2826

16.888,88)درهم.
683I

RS.KALACOMPTA

ميدامود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT(AL(WAFAE(N°87 3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
ميدامود شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 49 تجزئة 
مجاهدين 2 ا ل مجاهدين 2 طنجة 

- 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134831
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (86
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ميدامود.
الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

بشكل عام.
عنوان املقر اال تماعي):)49)تجزئة)
مجاهدين)2)ا ل مجاهدين)2)طنجة)-)

98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
58)حصة) (: السيدة حيات الرامي)

بقيمة)1.888)درهم للحصة.
58)حصة) (: السيد الحسن ملريني)

بقيمة)1.888)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الرامي  حيات  السيدة 
شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين)
98888)طنجة) 49)طنجة) قطعة رقم)

املغرب.
عنوانه)ا() ملريني  الحسن  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين)
رقم)49)طنجة)98888)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ملريني  الحسن  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة املجاهدين)
رقم)49)طنجة)98888)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم))1).

684I

CABINET EL KHALIFA

KHITI ZOHR S.A.R.L. A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب
KHITI(ZOHR(S.A.R.L. A.U شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 زنقة 
األندلس - 28558 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(7357

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (23 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
 KHITI الوحيد) الشريك  ذات 
ZOHR S.A.R.L. A.U)مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
 28558 2)زنقة األندلس)-) اإل تماعي)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

تحقيق غرض الشركة..

زنقة) (2 و حدد مقر التصفية ب)
البيضاء) الدار  (28558 (- األندلس)

املغرب.)
و عين:

الهام لحلو و عنوانه)ا() السيد)ة()
الذئاب) عين  قمر  خليج  زنقة  (51
املغرب) البيضاء) الدار  (281(8

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
زنقة) (2 (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

األندلس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)7)545).

685I

PLATINIUM GLOB

RIAD IMRAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PLATINIUM GLOB
 n° 2 rue(patrice(lumumba
 residence massira bureaux

 2ème(étage(n° 4 V.N(FES ، 0،
FES MAROC

RIAD IMRAN شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 13 
درب سيدي قجيع املدينة فاس. - 

38888 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.42961

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2822 نونرر) (87 املؤرخ في)
RIAD IMRAN)شركة ذات مسؤلية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي رقم)13)درب سيدي)
فاس) (38888 (- قجيع املدينة فاس.)
عن) النهائي  للتوقف  نتيجة  املغرب 

النشاط.
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و عين:

و) سجيع  مصطفى  السيد)ة()

5) نان الشامي) عنوان) (7 عنوانه)ا()

38888)فاس املغرب) الجنانات فاس)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 13 وفي رقم) (2822 نونرر) (87 بتاريخ)

(- فاس.) املدينة  قجيع  سيدي  درب 

38888)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)29)نونرر)2822 

تحت رقم)4969/2022.

686I

CABINET EL KHALIFA

B&CO INGENIERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب

B&CO(INGENIERIE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 83 زنقة 

ايت اورير شارع موالي يوسف - 

28188 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.443719

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (29 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 B&CO الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  (INGENIERIE

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
زنقة ايت اورير شارع) (83 اإل تماعي)

موالي يوسف)-)28188)الدار البيضاء)

املغرب نتيجة ل):)عدم تحقيق غرض)

الشركة..
زنقة) (83 و حدد مقر التصفية ب)

(- يوسف) موالي  شارع  اورير  ايت 

28188)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:
و) العلى  ابو  نجي7  السيد)ة()
االندلس) رياض  تجزئة  عنوانه)ا()
عين) (6 شقة) (2 طابق) ب1) عمارة 
املغرب) الدار البيضاء) (28153 الشق)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتعلقة بالتصفية):)83)زنقة)

ايت اورير شارع موالي يوسف)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)9)545).

687I

Sara Facility Invest sarl

ZENITH INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès
Maroc

ZENITH INVEST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4، 
املركز التجاري »بئر أنزران، تجزئة 

ديار سايس - 58.888 مكناس 
املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26(33
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)86)يوليوز)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»بئر أنزران،) املركز التجاري) (،4 »رقم)
تجزئة ديار سايس)-)58.888)مكناس)
الطابق) (،1( »رقم) إلى) املغرب«)
املدينة) يوغزالفيا،) شارع  السفلي،)
الجديدة)-)58.888)مكناس املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم))27.

68(I

PLATINIUM GLOB

PLATINIUM GLOB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PLATINIUM GLOB

 n° 2 rue(patrice(lumumba

 residence massira bureaux

 2ème(étage(n° 4 V.N(FES ، 0،

FES MAROC

PLATINIUM GLOB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 2 شارع 

محمد 5 رقم 4 طابق 2 مكات7 

املسيرة املدينة لجديدة فاس. - 

38888 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.48923

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2828 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

شركة) (PLATINIUM GLOB حل)

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) درهم  (12.888 رأسمالها)

 5 محمد) شارع  (2 اإل تماعي) مقرها 

رقم)4)طابق)2)مكات7 املسيرة املدينة)

لجديدة فاس.)-)38888)فاس املغرب)

نتيجة للتوقف النهائي عن النشاط.

و عين:

السيد)ة()ملياء)الغمري و عنوانه)ا()

 38888 حي واد فاس) (38 شارع) (3(

فاس املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

2)شارع) وفي) (2828 يوليوز) (15 بتاريخ)

محمد)5)رقم)4)طابق)2)مكات7 املسيرة)

املدينة لجديدة فاس.)-)38888)فاس)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (15 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2828)تحت رقم)2347/2022.

689I

FUDICAIRE ISMAILI

SMH ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 87 السمارة 

ES-SMARA MAROC ،72888 ،
SMH ENGINEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

احمد حمادي رقم 18 مكرر السمارة 
- 72888 السمارة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2785

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2822 يناير) (16 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

املعلوم عمر كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 االبتدائية بالسمارة بتاريخ)

2823)تحت رقم)12/2023.
618I

مكت7 املحاسبة الصالحي

PARA NATURALIAN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكت7 املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 
68888، و دة اململكة املغربية

PARA NATURALIAN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 33 زنقة 
عالل بن عبد هللا - 63858 أحفير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((69
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (22
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مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NATURALIAN

بيع) (/1 (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والشبه) الطبية  الشبه  املعدات 

صيدالنية.

الطبية) الشبه  املواد  بيع  (/2

والشبه صيدالنية.

املختررات) ومواد  أدوات  3/بيع 

الطبية والعلمية.

التقنية) األدوات  بيع  (/4

واملعلوماتية الخاصة باملختررات..

زنقة) (33 (: عنوان املقر اال تماعي)

أحفير) (63858 (- عالل بن عبد هللا)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الحق بربوشة):)1.888 

حصة بقيمة)188,88)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بربوشة) الحق  عبد  السيد 

تلمسان) زنقة  (2( رقم) عنوانه)ا()

63858)أحفير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() رحماني  سارة  السيد 

حي السعادة زنقة االنتفاضة رقم)83 

63858)أحفير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (18 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)13..

611I

NEW CONSULTING INVEST

ATERA F
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

NEW CONSULTING INVEST
حي املطار شارع 8) عمارة املسجد 
الكبير الشقة رقم 7 ، 62818، 

الناظور املغرب
ATERA F شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي شارع 
موسكو رقم 4 الطابق الثاني الشقة 

84 حي لعري الشيخ - 62888 
الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24287
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)84)يناير)2823)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
صنع املواد القابلة للدهن من) (•

الشوكوالته واملكسرات وغيرها)
على) القائمة  املعكرونة  إنتاج  (•

الحبوب
.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (28 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5166.
612I

 BUREAU DE NEGOCE ET PREATATION DE

SERVICES

 BUREAU DE NEGOCE ET DE
PRESTATION DE SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 BUREAU DE NEGOCE ET
PREATATION DE SERVICES
 RUE 26 N 20 1ER(ETAGE

 APPARTEMENT(G(SALMIA 2 ،
20700، CASABLANCA(MAROC
 BUREAU DE NEGOCE ET DE
 PRESTATION DE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 17

 PLACE CHARLES NICOLE
 APPT 2 ETG 7 MAARIF - 20000

.CASABLANCA MARC
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في))2)يوليوز)2821)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 PLACE CHARLES NICOLE  17«
 APPT 2 ETG 7 MAARIF - 28888
إلى) (»CASABLANCA MARC
 RUE 26 N 28 1ER ETAGE«
 APPARTEMENT G SALMIA 2 -
.»28788 CASABLANCA MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أكتوبر)2821)تحت رقم)796151.
613I

UPSILON CONSULTING

BO FINANCE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 28 ، 28258، الدار 

البيضاء املغرب
BO FINANCE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : 18 زنقة 
مو�سى ابن نصير الطابق 6، مكت7 
11 - 28888 الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.341763
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 12)د نرر) املؤرخ في)
BO FINANCE)شركة ذات مسؤلية)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي)18)زنقة مو�سى ابن)
نصير الطابق)6،)مكت7)11 - 28888 
لقرار) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

الشريك الوحيد.

و عين:
و) املنصوري  انيس  السيد)ة()
 Marnixstraat 271 عنوانه)ا()
1815WJ)أمستردام هولندا كمصفي)

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
18)زنقة) 2822)وفي) 12)د نرر) بتاريخ)
مو�سى ابن نصير الطابق)6،)مكت7)11 

- 28888)الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)5)547).

614I

RS.KALACOMPTA

الفاج اوطوموبيل العرفان 2
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RS.KALACOMPTA
 LOT(AL(WAFAE(N°87 3eme

 ETAGE BENI TOUZINE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
الفاج اوطوموبيل العرفان 2 شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

بوخالف 1طابق السفلي تجزئة 433 
ب - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
134877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (82
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
الفاج) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اوطوموبيل العرفان)2.
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غسل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السيارات..

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 433 1طابق السفلي تجزئة) بوخالف)

ب)-)98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املرواني  محمد  السيد 
طنجة) (98888 طنجة) بوخالف  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() املرواني  محمد  السيد 
طنجة) (98888 طنجة) بوخالف  حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)95).
615I

UPSILON CONSULTING

PLUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 28 ، 28258، الدار 

البيضاء املغرب
PLUR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 46 
شارع الزرقطوني مكت7 رقم 

15ــ16، الطابق السادس - 28888 
الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.495659
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (19 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  (PLUR حل)
 18.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
رقم) مكت7  الزرقطوني  شارع  (46
 28888 (- السادس) الطابق  15ــ16،)
الدارالبيضاء)املغرب نتيجة ل الرغبة)

املشتركة للشركاء.
و عين:

و) نا دي  االله  عبد  السيد)ة()
 48158  165 1رقم) ازيكي) عنوانه)ا()
مراكش املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 
 2822 د نرر) (19 بتاريخ) الختامية 
46)شارع الزرقطوني مكت7 رقم) وفي)
 28888 (- السادس) الطابق  15ــ16،)

الدارالبيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)4)547).

616I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

UP DIGITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL(MASSAR(ROUTE
 DE(SAFI(APPT(N°9 2EME

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

UP DIGITAL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة رقم 
E/44 الكرم الطابق االول مكت7 
رقم 3 - 48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132529
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 UP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGITAL
وكالة) (1- (: غرض الشركة بإيجاز)

التسويق الرقمي
-2)بيع برامج حاسوب)

-3)تكنولو يا املعلومات))مررمج)،)
محلل)،)مصمم(..

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
رقم)E/44)الكرم الطابق االول مكت7)

رقم)3 - 48888)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 334 (: فاطمة) كيكيش  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد عزيز بلحبي7):)333)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 333 (: الجيار) الحق  السيد عبد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة كيكيش فاطمة عنوانه)ا()
وزكيطة) مطاع  اوالد  الزاوية  دوار 

48888)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() بلحبي7  عزيز  السيد 
املسيرة)1)حرف د قصور اسني)1)رقم)

46 48888)مراكش املغرب.
السيد عبد الحق الجيار عنوانه)ا()
مراكش) (48888 اسيف ب) (31 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة كيكيش فاطمة عنوانه)ا()
وزكيطة) مطاع  اوالد  الزاوية  دوار 

48888)مراكش املغرب
عنوانه)ا() بلحبي7  عزيز  السيد 
املسيرة)1)حرف د قصور اسني)1)رقم)

46 48888)مراكش املغرب
السيد عبد الحق الجيار عنوانه)ا()
مراكش) (48888 اسيف ب) (31 رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)3)7.
617I

KAMAR BENOUNA

MOSAIC LAB ش م م
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
MOSAIC LAB ش م م »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 2 زنقة ابو 
الحسن العشري الطابق الرابع شارع 
انفا - 28813 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.357615
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)د نرر)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بمو 7 قرار الجمع العام قرر الزيادة)
الى) درهم  (625.888 من) راسمال  في 
 1.693 باصدار) درهم  (794.388

حصة بقيمة اسمية)188)للواحدة)
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
وحدة) اصدار  بعالوة  الزيادة  مايلي:)
مبلغ) اي  درهم  (3.739,34 قدرها)
عالوة) شامل  (( (6.588.882,62
طريق) عن  دفعه  يتم  () االصدار)

املساهمة نقدا على عدة اقساط
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

8
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)84)54).

61(I

CABINET EL KHALIFA

BC PROM S.A.R.L
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA
43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب
BC PROM S.A.R.L »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«



2493 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

وعنوان مقرها اال تماعي: 379. 
اقامة مساحة بل7 غاندي تقاطع 
شارع غاندي ويعقوب املنصور 

عمارة C الطابق 1 مكت7 رقم 3 - 
28826 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.275959
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))2)نونرر)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
خفض في رأس مال الشركة بما قدره)

4153888)درهم.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بما) الشركة  مال  رأس  في  تخفيض 

قدره)7153888)درهم.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النظام األسا�سي للشركة.
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 888 888 رأسمال الشركة محدد في)
18)درهم مقسم الى)888 188)حصة)
درهم للحصة مقسمة) (188 من فئة)
الشرايبي) أمين  محمد  السيد  بين 
بن) نبيل  والسيد  حصة  (34888
والسيدة) حصة  (18888 براهيم)
سعاد كسوس)14888)حصة والسيد)
علي الشرايبي)14888)حصة والسيدة)
حصة) (14888 الشرايبي) ياسمينة 
 14888 الشرايبي) مريم  والسيدة 

حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5476).

619I

NADOFISC SARL

KARTI TRANS
إعالن متعدد القرارات

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62888، 

الناضور املغرب

KARTI TRANS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 
الجديدة العمرانية رقم 1133 الفئة 
ب سلوان - 62782 الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28981
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)84)يناير)2823
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
درهم) (188 بقيمة) حصة  (588 بيع)
ياسين) السيدة  طرف  من  للحصة 
سعيدة لفائدة السيد اعراس سعيد

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
سعيدة) ياسين  السيدة  استقالة 
السيد) وتعيين  كمسيرة  منصبها  من 

اعراس سعيد كمسير  ديد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

رأسمال الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

حصص الشركة
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

مايلي:)التسيير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم))516.
628I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

QUINTEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس و شارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

98888، طنجة املغرب
QUINTEL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

ماالباطا ،إقامة رويال أوفشور، 

الطابق 2 ، رقم 27 - 98888 طنجة 

املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.78671

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل) (2822 نونرر) (2( املؤرخ في)

للشركة) الحالي  اال تماعي  املقر 

رويال) ،إقامة  ماالباطا) »طريق  من)
 -  27 رقم) (، (2 الطابق) أوفشور،)
»زنقة) إلى) املغرب«) طنجة  (98888

6-6أ) الفينقيين إقامة املنورة املحل)

- 98888)طنجة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (89 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم)268454.

621I

RSM BEAUTY CENTER

RSM BEAUTY CENTER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RSM BEAUTY CENTER

658 شارع محمد 5 بناية C محل 
رقم 1 ، 28388، الدار البيضاء 

املغرب

RSM BEAUTY CENTER شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 658 

شارع محمد 5 بناية C محل رقم 1 - 

28388 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

566735

 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 د نرر)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RSM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BEAUTY CENTER
تصفيف) (: غرض الشركة بإيجاز)
بيع) و  التجميل  صالون  و  الشعر 

مستحضرات التجميل.
 658 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شارع محمد)5)بناية)C)محل رقم)1 - 

28388)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سعد رفيق):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 62 السيد سعد رفيق عنوانه)ا()
رقم) شقة  (، إسماعيل) موالي  شارع 
18)،)الصخور السوداء)28383)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 62 السيد سعد رفيق عنوانه)ا()
رقم) شقة  (، إسماعيل) موالي  شارع 
18)،)الصخور السوداء)28383)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
د نرر)2822)تحت رقم)51693)88.
622I

KAMAR BENOUNA

 FUJIFILM MIDDLE EAST
FZE MOROCCO ) فرع مركز 

التنسيق)
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
 FUJIFILM MIDDLE EAST FZE

MOROCCO ) فرع مركز التنسيق( 
»شركة املساهمة«
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وعنوان مقرها اال تماعي: 157 
شارع انفا الطابق الخامس رقم 52 - 

28813 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.261887

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)26)شتنرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 FUJIFILM MIDDLE((قررت الشركة
EAST FZE)()الكائنة في دبي  بل علي)
املنطقة الحرة قبول استقالة السيد)
ايتارو انكاكو من منصبه كمدير الفرع)

الكائن بالدارالبيضاء)-)املغرب
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
في) للفرع  كمديرعام  ديد  تعيين 
املغرب السيد  نكيز ميتين الجنسية)
رقم) السفر  لجواز  حامل  تركية 

 U26357(59
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

8
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)83)54).

623I

F.M CONSULTING

ِؤإس ستيديو دزاين
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME(ETAGE(APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC
ِؤإس ستيديو دزاين شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 38 شارع 
رحال املسكيني طابق 2 شقة 5 - 

28888 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(965

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ِؤإس) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ستيديو دزاين.

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة هو القيام بشكل مباشر)

في املغرب أو في) أو غير مباشر سواء)

الخارج:

-)الهندسة املعمارية الداخلية)؛

-)أعمال البناء)العامة أو الخاصة)؛

-)القيام بجميع األعمال اإلنشائية)

الحديد،) البناء،) املهن،) لجميع 

والديكور،) التجهيزات  التخطيط،)

األقفال) وصياغة  التخصيص 

والطالءات) والتز يج  والنجارة 

الخاصة)؛

-)استشارات في الهندسة املعمارية)

وتصميم) تخطيط  (، الداخلية)

املساحات)،)الديكور الداخلي)؛

والتجهيزات) األثاث  تصميم  (-

حس7 الطل7)؛

التوصيات) تنفيذ  متابعة  (-

الجمالية.

األثاث) بيع  إعادة  شراء،) (-

قيادة) ؛) الزخرفية) واإلكسسوارات 

في) األعمال  تنفيذ  ومراقبة  وتنسيق 

مواقع البناء)املختلفة)؛

للدراسات) (، الفنية) املساعدة  (-

املشاريع) ألصحاب  (، والتحقق)

التصميم) ومكات7  املشاريع  ومديري 

والشركات)؛

والتدفئة) الكهرباء) أعمال  (-

والتكييف والسباكة.

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء) (-

لها عالقة) التي  املواد  وتمثيل  ميع 

باألنشطة) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املذكورة أعاله)؛

واستخدام ونقل) وشراء) اقتناء) (-

وشهادات) االختراع  براءات   ميع 

والعالمات) والتراخيص  اإلضافة 

عامة  ميع) وبصفة  التجارية 

العمليات)؛

،) ميع املعامالت) وبشكل عام) (-

املالية) أو  الصناعية  أو  التجارية 

العقارات) أو  املالية  السندات  أو 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر،)

بأي) أو  أعاله  إليها  املشار  باألنشطة 

أو من) (، آخر مشابه أو مرتبط) �سيء)

املحتمل أن يعزز تطويره بأي شكل)

من األشكال)..

شارع) (38 (: عنوان املقراال تماعي)

 -  5 شقة) (2 طابق) املسكيني  رحال 

28888)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: الكيايلة) السيدة سلوى 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سلوى الكيايلة عنوانه)ا()

 2 اقامة رياض نوال عمارة أ الطابق)

 48888 املزدلفة) شارع  (( ب) شقة 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سلوى الكيايلة عنوانه)ا()

 2 اقامة رياض نوال عمارة أ الطابق)

 48888 املزدلفة) شارع  (( ب) شقة 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55116)88.

624I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE PHARMACIE
PAVLOV

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE PHARMACIE PAVLOV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 

املتجرGH18A،3 ،عمارة 4) تجزئة 
دليلة، حي زواغة فاس - 38888 

فاس املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35895

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)16)د نرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»املتجرGH18A،3)،عمارة)4))تجزئة)
دليلة،)حي زواغة فاس)-)38888)فاس)
املغرب«)إلى)»املتجر)GH3،13،عمارة)
22)تجزئة دليلة)2،)مجموعة الضحى)
زواغة فاس)-)38888)فاس املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)16)يناير)2823 

تحت رقم)5752/023.
625I

UPSILON CONSULTING

POWER DECISION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شارع عمر الخيام و شارع عبد 

الرحيم بوعبيد، الطابق الرابع، 
شقة رقم 28 ، 28258، الدار 

البيضاء املغرب
POWER DECISION شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي 49 زنقة 
أحمد بركات، الطابق السفلي، رقم 
3 املعاريف - 28888 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(6(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.POWER DECISION
غرض الشركة بإيجاز):)االستعانة)
املتعلقة) للعمليات  بمصادر خار ية 
سيما) وال  املعلومات  بتكنولو يا 
وأدوات) الررمجيات  وتطوير  تصميم 
االستعانة) املعلومات؛) تكنولو يا 
املتعلقة) لألنشطة  خار ية  بمصادر 
بالحوسبة الخار ية)،)مثل املساعدة)
والتدري7) (، والصيانة) (، الفنية)
أنظمة) ودمج  (، واالستشارات) (،
الكمبيوتر واألنظمة عن بعد)؛)إنشاء)
وتطوير) وتشغيل  وإنتاج  وتصميم 
وبيع واستيراد وتصدير  ميع) وشراء)
وحزم) والررامج  الكمبيوتر  أ هزة 

الررامج وقواعد البيانات..
زنقة) (49 (: عنوان املقر اال تماعي)
رقم) الطابق السفلي،) أحمد بركات،)
الدارالبيضاء) (28888 (- املعاريف) (3

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد سفيان أشاق):)188)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 1 السيد سفيان أشاق عنوانه)ا()

 square Henri Regnault 92488

Courbevoie)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 1 السيد سفيان أشاق عنوانه)ا()

 square Henri Regnault 92488

Courbevoie)فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)-.

626I

SM PARTNERS

KETI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SM PARTNERS

33 مجموعة عرسة لكبير الطابق 

األر�سيِ  مكت7 بِ 1 إمتداد املعاريف 

maroc 28888، الدار البيضاِء ،

KETI شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الدار 

البيضاء - زنقة سمية إقامة شهرزاد 

3 الطابق 5 رقم 22 بامليي - 28888 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3376(9

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2822 د نرر) (12 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

أي) درهم«) (25.888.888« قدره)

إلى) درهم«) (18.888.888« من)

طريق) عن  درهم«) (35.888.888«

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إ راء) (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)8)542).

627I

مكت7 الرياني للمحاسبة

 TRANS LA PALME DE
MALLORCA

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

مكت7 الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم238 تطوان ، 

93848، تطوان املغرب
 TRANS LA PALME DE

MALLORCA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي املكان 

املدعو مكاد بلوك 4 طابق 3 رقم 15 
واد الو - 93888 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(411
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) )2)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 TRANS LA PALME(الشريك الوحيد
رأسمالها) مبلغ  (DE MALLORCA
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
بلوك) املدعو مكاد  املكان  اإل تماعي 
 93888 (- واد الو) (15 رقم) (3 4)طابق)
تطوان املغرب نتيجة ل):)عدم مزاولة)

النشاط.
املكان) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املدعو مكاد بلوك)4)طابق)3)رقم)15 

واد الو)-)93888)تطوان املغرب.)
و عين:

و) حمان  إلياس  السيد)ة()
 682 رقم) الوقاية  تجزئة  عنوانه)ا()
)ة() تطوان املغرب كمصفي) (93888

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم))265.

62(I

HERE PRINT(هير برانت

)HERE PRINT( هيربرانت
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HERE PRINT هير برانت

املحاميد بلوك 29 رقم 1)12 

مراكش ، 48888، مراكش املغرب

هيربرانت )HERE PRINT( شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

2 املستخرج من املنزل الكائن 

باملحاميد 5 رقم 5)) - 48168 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(HERE PRINT((هيربرانت

•) ميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال الطباعة والنسخ.

ومعدات) لوازم  وبيع  شراء) (•

الطباعة املكتبية.

)التا ر أو) االستيراد والتصدير) (•

الوسيط املنفذ(.

•)التا ر.

إنشاءات) أو  متنوعة  أعمال  (•

)مقاول(..

 2 املحل) (: املقراال تماعي) عنوان 

املستخرج من املنزل الكائن باملحاميد)
5)رقم)5)) - 48168)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد يوسف مسدقين)
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يوسف مسدقين عنوانه)ا()
حي السالم قطاع)5)مجموعة الوحدة)
سال) (-11888  9 شقة) (24 عمارة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف مسدقين عنوانه)ا()
حي السالم قطاع)5)مجموعة الوحدة)
سال) (-11888  9 شقة) (24 عمارة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)2)1437.

629I

NADOFISC SARL

STE BENKOLA LILBINAE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62888، 

الناضور املغرب
STE BENKOLA LILBINAE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

السعادة االمان رقم 6)17 حي املطار 
- 62818 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25163

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENKOLA LILBINAE
منعش) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

عقاري
-)أعمال البناء.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
السعادة االمان رقم)6)17)حي املطار)

- 62818)الناظور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: شعي7) بنقلة  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بنقلة شعي7 عنوانه)ا()حي)
 62818  17(6 رقم) السعادة  املطار 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنقلة شعي7 عنوانه)ا()حي)
 62818  17(6 رقم) السعادة  املطار 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5283.
638I

CAFIGEC

PRO MACHINES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
PRO MACHINES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

النوالة 2، مرك7 فيتيريس 

لو يستيكس الطابق الثاني رقم 
س 5 4- مكت7 1 مكت7 4 مكت7 
5 طريق الرباط - 28258 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.332425

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)د نرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
فيتيريس) مرك7  (،2 النوالة) »تجزئة 
رقم) الثاني  الطابق  لو يستيكس 
 5 4)مكت7) 1)مكت7) 5 4-)مكت7) س)
طريق الرباط)-)28258)الدار البيضاء)
املغرب«)إلى)»تجزئة النوالة)2،)مرك7)
 15 مكت7) لو يستيكس  فيتيريس 
الطابق) (4  -  5 الطابق االول رقم س)
الدار) (28258 (- الثاني طريق الرباط)

البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55253).
631I

AUBERGE DU MAROC s.a.r.l

AUBERGE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUBERGE DU MAROC s.a.r.l
العمارة رقم 14 الشقة رقم 5 شارع 
ميشليفن اكدال ، 8)188، الرباط 

املغرب
AUBERGE DU MAROC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي العمارة 

رقم 14 الشقة رقم 5 شارع 
ميشليفن اكدال املغرب 8)188 

الرباط املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.137151

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 31)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (AUBERGE DU MAROC

وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

 14 رقم) العمارة  اإل تماعي  مقرها 

الشقة رقم)5)شارع ميشليفن اكدال)

املغرب)8)188)الرباط املغرب نتيجة)

ل):)-.

و حدد مقر التصفية ب نفس املقر)

 188(8 املغرب) للشركة  اال تماعي 

الرباط املغرب.)

و عين:

صالح) الحاج  محمد  السيد)ة()

بلوك) (9 سكتور) عنوانه)ا() و  العاني 
زنقة النسيم حي الرياض) (11 رقم) هـ)

املغرب) الرباط  (18113 الرباط)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)525.

632I

SOCOGESE

PROSPERE
إعالن متعدد القرارات

SOCOGESE

شارع ولي العهد إقامة موالي الكامل 

فاس ، 38888، فاس املغرب

PROSPERE »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها اال تماعي: كلم 

7 منتجع سياحي عين الشقف - 

38888 فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.19(67

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

سهم من السيدة) (25 سجل تحويل)

أيت) السيد  لصالح  خديجة  طال7 

املودن سعيد.
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) من  سهم  (25 تحويل) سجل 
السيدة) لصالح  سعيد  املودن  أيت 

البدوي مليكة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
لطيفة) البدوي  السيدة  وفاة  إعالن 
وقبول الورثة و تقسيم))1154)سهم)
سعيد) املودن  أيت  السيد  (: كالتالي)
املودن) أيت  السيد  سهم،) (3(4(
السيدة) سهم،) (3(4( سامي) محمد 
سهم،) (1926 سارة) املودن  أيت 
السيدة أيت ملودن هند)1926)سهم.

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 
الشركة) رأسمال  مبلغ  مايلي:)
الى) مقسم  درهم،) (4.500.000،00
أيت) السيد  (: كالتالي) سهم  (45888
السيد) سهم،) (15848 املودن سعيد)
 14965 سامي) محمد  املودن  أيت 
سارة) املودن  أيت  السيدة  سهم،)
5)74)سهم،)السيدة أيت ملودن هند)
السيدة البدوي مليكة) سهم،) (74(5

25)سهم.
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
مجلس) تررءة ذمة واستقالة أعضاء)

اإلدارة.
قرار رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) (: إدارة  ديد) مجلس  تعيين 
رئيس) بصفته  سعيد  املودن  أيت 
السيد) عام،) ومدير  اإلدارة  مجلس 
بصفته) سامي  محمد  املودن  أيت 
أيت) السيدة  املنتدب،) العام  املدير 
املودن سارة بصفتها مديرة،)و السيدة)
أيت املودن هند بصفتها مديرة وذلك)

ملدة)6)سنوات.
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
اكان توقيع) التوقيع اإل تماعي سواء)
توقيع) أو  املودن سعيد  أيت  السيد 

السيد أيت املودن محمد سامي
قرار رقم)):)الذي ينص على مايلي:)
السيد) الحسابات  مراق7  تعيين 
شركة) وممثل  نبيل  محمد  بنكيران 
 KENZY AUDIT ET CONSEILS
مكت7) والكائن مقرها اال تماعي ب:)
الخالق) عبد  زنقة  زاوية  (19 رقم)
اقامة) كنافني  وغسان  الطوريس 
بالسجل) واملسجلة  فاس  طيبة،)

وذلك) (32871 رقم:) تحت  التجاري 
ملدة)3)سنوات.

قرار رقم)9:)الذي ينص على مايلي:)
تحيين النظام األسا�سي.

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 
الشركة) رأسمال  مبلغ  مايلي:)
الى) مقسم  درهم،) (4.500.000،00

45888)سهم
على) ينص  الذي  (:45 رقم) بند 
مايلي:)تفويض املساهمون الصالحية)
إلتمام) سعيد  املودن  أيت  للسيد 
التسجيل) مصالح  لدى  اإليداع 
واإليداع القانوني باملحكمة التجارية)

بفاس واإلشهار
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)23)يناير)2823 

تحت رقم)2023/5855.
633I

CDH AUDIT ET CONSEILS

FBA LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
FBA LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

لقواسم رمل الهالل سيدي معروف 
بوسكورة - 28528 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.553763

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2823 يناير) (18 املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()اشبان)

علي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55.434).
634I

Société somicoc

شركة ايموبيليي غلوبال افريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Société somicoc

 Rue(Abbas(mssadi(appt 2 VN

Fes، 30000، Fes(Maroc

شركة ايموبيليي غلوبال افريك 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة 13 

مكت7 رقم 7 الطابق االول مكات7 
اشرف شارع عبد الكريم بنجلون 

فاس - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ايموبيليي غلوبال افريك.

مكت7) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات،) وتأ ير  لبيع  اإلرشادات 

األشغال املختلفة للبناء)مع االستيراد)

و التصدير..

 13 عنوان املقراال تماعي):)عمارة)

مكات7) االول  الطابق  (7 رقم) مكت7 
بنجلون) الكريم  عبد  شارع  اشرف 

فاس)-)38888)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد طالل العالني):)588 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 588 (: السيد عبد الرزاق بنيحيى)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

العالني) طالل  محمد  السيد 
 56 رقم) االندلين  اقامة  عنوانه)ا()
 31885 شكاك) عين  امللكي  كولف 

صفرو املغرب.
بنيحيى) الرزاق  عبد  السيد 
 43 الحضري) الطريق  عنوانه)ا()
 2 الزهور) بنيس  تجزئة  طالسينت 

38888)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
العالني) طالل  محمد  السيد 
 56 رقم) االندلين  اقامة  عنوانه)ا()
 31885 شكاك) عين  امللكي  كولف 

صفرو املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)28)يناير)2823 

تحت رقم)5840/2023.

635I

L.A.F HOLDING COMPAGNIE SARL 

AUDICOMPTE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDICOMPTE SARL-AU
5)3 شارع محمد الخامس ، 
28888، الدارالبيضاء املغرب
AUDICOMPTE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 5)3 شارع 
محمد الخامس - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.327(31

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2823 يناير) (24 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 AUDICOMPTE الوحيد) الشريك 
مبلغ رأسمالها)18.888)درهم وعنوان)
شارع محمد) (3(5 مقرها اإل تماعي)
البيضاء) الدار  (28888 (- الخامس)
نشاط) توقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة..
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 3(5 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

شارع محمد الخامس)-)28888)الدار)

البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) االنصاري  ياسين  السيد)ة()

عنوانه)ا()الدار البيضاء)28888)الدار)

البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)88665478.

636I

CDH AUDIT ET CONSEILS

FISH PACK

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

FISH PACK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

لقواسم رمل الهالل سيدي معروف 

بوسكورة - 28528 الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.546.413

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2823 يناير) (18 املؤرخ في)

مسير  ديد للشركة السيد)ة()اشبان)

علي كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55.435).

637I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE ECTRA RIHAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 28 الطابق االول 
الشقة 1 الرشيدية ص ب ))1 ، 

52888، الرشيدية املغرب
SOCIETE ECTRA RIHAB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
حنابو الجرف عرب الصباح زيز - 

52888 الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.281(/12343

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حفيض ملراني) )ة() تفويت السيد)
من) ا تماعية  حصة  (588 علوي)
أصل)1.888)حصة لفائدة السيد))ة()
يناير) (18 عبد الكبير املولودي بتاريخ)

.2823
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ))1)يناير)

2823)تحت رقم)310/2023.
63(I

FIDUCIAIRE MALIKI

STUDYRAMA PRIVIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع املسجد رقم 28 الطابق االول 
الشقة 1 الرشيدية ص ب ))1 ، 

52888، الرشيدية املغرب
STUDYRAMA PRIVIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )6 
زنقة 7 الطابق الثاني حي املسيرة 
الرشيدية - 52888 الرشيدية 

املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.132(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)28)أكتوبر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
الثاني حي) الطابق  (7 زنقة) (6( »رقم)
املسيرة الرشيدية)-)52888)الرشيدية)
 135 رقم) (3 »زنقة) إلى) املغرب«)
 52888 (- الرشيدية) الجديدة  تاركة 

الرشيدية املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)18)يناير)

2823)تحت رقم)15/2023.

639I

BRAVO CONSULTING

SIFAOUI BAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRAVO CONSULTING
 RUE AL ARAAR MERS 97
 SULTAN CASABLANCA
 CASABLANCA، 30300،
CASABLANCA MAROC

SIFAOUI BAT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 97 زنقة 
العرعار البيضاء - 23488 البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5649(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (87
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIFAOUI BAT
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية للبناء.

زنقة) (97 (: عنوان املقر اال تماعي)
البيضاء) (23488 (- البيضاء) العرعار 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 SIFAOUI MUSTAPHA السيد)
درهم) (188 بقيمة) حصة  (:( 1.000

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 SIFAOUI MUSTAPHA السيد)
البيضاء) (2888 البيضاء) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 SIFAOUI MUSTAFA السيد)
البيضاء) (2888 البيضاء) عنوانه)ا()

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
648I

ALPHAIZ(CONSULTING(&(ENGINEERING

MARKETMAR
إعالن متعدد القرارات

 ALPHAIZ(CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER(TANGER، 90000،
TANGER MAROC

MARKETMAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: مكت7 
36 شارع عالل بن عبد هللا األول - 

98888 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.127(41

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
وسبعين) ستمائة  نقل  على  املوافقة 
محمد) السيد  من  (

ً
سهما ()678(
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السيد خليل بن حسين) إلى  بوراس 
بأن السيد خليل بن) (

ً
واإلحاطة علما

حسين شريك  ديد في الشركة.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)بعد بيع األسهم)،)يتغير الشكل)
ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 
مسؤولية محدودة مع شريك واحد)
)SARL AU()إلى شركة ذات مسؤولية)

.(SARL((محدودة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
خالل تأسيس الشركة)،)ساهم السيد)
محمد بوراس في الشركة بمبلغ نقدي)
عق7) درهم(.) (100،000.00( قدره)
 18/01/2023 بتاريخ) األسهم  بيع 
الجمعية) قبل  من  عليه  واملوافقة 
العامة غير العادية بتاريخ)2023/01 
من املساهمات) تم تحويل  زء) (، (/
للشريك) درهم  (67،000.00 البالغة)
حسين.) بن  خليل  السيد  الجديد 
على) املساهمات  توزيع  يتم  وبذلك 
املسؤولية) ذات  الشركة  شركاء)
السيد) التالي:) النحو  على  املحدودة 
وثالثون) ثالثة  مبلغ:) بوراس  محمد 
؛) درهم() (33.888.88( درهم) ألف 
السيد خليل بن حسين بمبلغ:)سبعة)
 67.888.88( درهم) ألف  وستون 

درهم()؛
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تم تحديد رأس املال بمبلغ مائة ألف)
)100،000()درهم)،)مقسمة إلى ألف)
 (188( بواقع مائة) (، سهم) ()1،000(
إلى) (1 من) مرقمة  (، منها) لكل  درهم 
بالكامل من قبل) ومخصصة  (1888
يتناس7) بما  منهم  من  لكل  الشركاء)
مع مساهمات كل منهم)،)وهي:)السيد)
محمد بوراس حتى:)ثالثمائة وثالثون)
 .338 إلى) (1 سهم مرقمة من) ()338(
السيد خليل بن حسين حتى:)ستمائة)
وسبعون))678()سهم مرقمة من)331 

الى)1888.
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
مايلي:)السيد محمد بوراس)،)مغربي)
الحامل) (، (13/02/1986 مواليد) (،
لبطاقة)CIN)رقم)K3(9813)ومقره في)

 LOTS(KADIRIA(،(RESD(LES(PINS

 2 BLOC A NUEMRO 1 TANGER

عام) ملدة  للشركة  تعيينه كمدير  تم 

املذكورة) الشركة  ويلزم  (، واحد)

بجميع األعمال والوثائق املتعلقة بها)

من خالل توقيعه الوحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261933.

641I

hicham(zoufi

HD5 SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hicham(zoufi

 lot(chateau(n 71 temara ،

12000، TEMARA(MAROC

HD5 SERVICE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

التاني رقم 6 العمارة رقم 27 تجزئة 

السعادة عين عتيق تمارة - 128888 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

13(1(1

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HD5 (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SERVICE

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-اشغال) والبستنة) النظافة 

البناءواشغال مختلفة.

الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (27 العمارة رقم) (6 التاني رقم)
السعادة عين عتيق تمارة)-)128888 

تمارة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد عبدالحق بندغو)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبدالحق بندغو عنوانه)ا()
كمطراف حي واد الده7 تمارة) (123

12888)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالحق بندغو عنوانه)ا()
كمطراف حي واد الده7 تمارة) (123

12888)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)9774.
642I

FIDUSAL

GOLD PALMA CAR RENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

FIDUSAL
1493وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تمارة ، 12838، تمارة 
املغرب

 GOLD PALMA CAR RENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 1233 
حي املغرب العربي - 12888 تمارة 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.113265

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)14)نونرر)2822)تقرر إنشاء)
التسمية) تحت  للشركة  تابع  فرع 
 GOLD PALMA CAR RENTAL
األر�سي) الطابق  بالعنوان  الكائن  و 

 5 املسيرة) (H بلوك) (5 رقم) (9 عمارة)

و) املغرب  الرباط  (18888 (- ح.ي.م)

شاطر) السيد)ة() طرف  من  املسير 

رشيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132599.

643I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

DENTAL CARE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

DENTAL CARE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 27 تجزئة 

أنس طريق عين الشقف - 38888 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45167

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)19)أكتوبر)2822)تقرر حل)

DENTAL CARE)شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

أنس) تجزئة  (27 اإل تماعي) مقرها 

فاس) (38888 (- طريق عين الشقف)

املغرب نتيجة لعدم تحقيق الغرض)

اإل تماعي.

و عين:

و) برادة  الحسين  السيد)ة()

 35 إقامة) حسناء) اللة  عنوانه)ا()

 38888 الجديدة) املدينة  (4 الشقة)

فاس املغرب كمصفي))ة()للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 27 وفي) (2822 أكتوبر) (19 بتاريخ)
(- الشقف) عين  طريق  أنس  تجزئة 

38888)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)24)يناير)2823 

تحت رقم)67)5.

644I

GLOFID

 GOLDEN MAROC
BUSINESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 28388، الدار 
البيضاء املغرب

 GOLDEN MAROC BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 75شارع 
11 يناير الطابق األول الشقة ر169 

- 28888 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

326675
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2815 أبريل) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN MAROC BUSINESS
-تا ر أو) (: غرض الشركة بإيجاز)

وسيط يزاول االستيراد والتصدير.
-تا ر

-سيارات))تا ر سيارات()بالجملة.
75شارع) (: عنوان املقر اال تماعي)
11)يناير الطابق األول الشقة ر169 - 

28888)الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الرحمان) عبد  التحايفي  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (588 (:

للحصة.
السيدة الشارف ندى):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحمان) عبد  التحايفي  السيد 
إقامة) خفا ة  إبن  زنقة  عنوانه)ا()
ميموزة عمارة)»C«)الشقة)6 18))2 

محمدية املغرب.
عنوانه)ا() ندى  الشارف  السيد 
ميموزة) إقامة  خفا ة  إبن  زنقة 
عمارة)»C«)الشقة)6 18))2)محمدية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ندى  الشارف  السيدة 
ميموزة) إقامة  خفا ة  إبن  زنقة 
عمارة)»C«)الشقة)6 18))2)محمدية)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2815)تحت رقم)575222.
645I

FIDUCIAIRE BILAL

AYTMA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
AYTMA FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
526 محل رقم 1 تجزئة رياض 

 E - 50000 االسماعيلية 81 شطر
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYTMA FOOD

مخرزة و) (: غرض الشركة بإيجاز)

حلويات.
عنوان املقر اال تماعي):)رقم)526 

محل رقم)1)تجزئة رياض االسماعيلية)

81)شطر)E - 58888)مكناس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مجاهد أحمد):)334)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.

 333 (: هللا) عبد  مجاهد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد مجاهد عبد اللطيف):)333 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أحمد  مجاهد  السيد 
حي) (68 تجزئة االسماعيلية) (36 رقم)

س س م ب ع)58888)مكناس املغرب.

السيد مجاهد عبد هللا عنوانه)ا()

 58888 68)الزيتون) 36)االسماعيلية)

مكناس املغرب.

اللطيف) عبد  مجاهد  السيد 
عنوانه)ا()رقم)132)تجزئة حي س س)

م ب ع)58888)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() أحمد  مجاهد  السيد 
حي) (68 تجزئة االسماعيلية) (36 رقم)

س س م ب ع)58888)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم))153.

646I

AHA SERVICES

AO GARD SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AHA SERVICES
 QARTIER KHAT RAMLA

 01 RUE(ERRISSANI(NR 57
 QARTIER(KHAT(RAMLA 01

 RUE(ERRISSANI(NR 57، 70000،
LAAYOUNE MAROC

AO GARD SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 248 

بلوك 5 رقم 57 مكرر حي موالي 
رشيد - 7888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2(273
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2819 ماي) (24
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GARD SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.SECURITE
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
248)بلوك)5)رقم)57)مكرر حي موالي)

رشيد)-)7888)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

18.888.888)درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة امامة الكسكاس):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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الكسكاس) امامة  السيدة 
زنقة) (81 الرملة) حي خط  عنوانه)ا()
العيون) (78888  57 رقم) الريصاني 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الكسكاس) امامة  السيدة 
زنقة) (81 الرملة) حي خط  عنوانه)ا()
العيون) (78888  57 رقم) الريصاني 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (24 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2819)تحت رقم)1243/19.
647I

fiduciaire(la(koutoubia

STE ZIN ARCHI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

fiduciaire(la(koutoubia
 RUE HASSAN BEN M’BAREK
 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC
STE ZIN ARCHI شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 
برستيجيا عمارة 7 شقة 2 شارع 

محمد السادس - 48888 مراكش 
املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74983
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)29)شتنرر)2828)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
شقة) (7 عمارة) برستيجيا  »اقامة 
 48888 (- السادس) محمد  شارع  (2
مراكش املغرب«)إلى)»43)شارع محمد)
الزرقطوني عمارة االطلس مكت7 رقم)

2 - 48888)مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (82 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2821)تحت رقم)121165.
64(I

mohammed boumzebra

KHINIT TRAVAUX

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

mohammed boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

KHINIT TRAVAUX شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 

رمضان الرقم 177 الطابق األول - 

23288 الفقيه بن صالح املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.4489

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (KHINIT TRAVAUX

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 188.888,88 الوحيد مبلغ رأسمالها)

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

الطابق) (177 الرقم) رمضان  تجزئة 

صالح) بن  الفقيه  (23288 (- األول)

االقتصادية) الألزمة  نتيجة  املغرب 

وكوفيد)19.

و عين:

و) خينيط  سعد  السيد)ة()

 23288 الفقيه بن صالح) عنوانه)ا()

الفقيه بن صالح املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2822 د نرر) (26 بتاريخ)

(- االول) الطابق  (177 الرقم) رمضان 

23288)الفقيه بن صالح املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

82)يناير)2823)تحت رقم)08/2023.

649I

CDH AUDIT ET CONSEILS

BIOLYS 
إعالن متعدد القرارات

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 BIOLYS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: طريق 
189 درابنة الفضاء رقم ب 24 

اقامة ب الطابق الرابع - 28528 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.249.877
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)د نرر)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
توسيع النشاط التجاري للشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعديالت في راس املال

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 
القانون) اذابة  املصادقة على  مايلي:)

االسا�سي للشركة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) التجاري  النشاط  توسيع 
وتجارة) وتوزيع  وتصدير  استيراد  الى 
التجميل) مستحضرات   ميع 
الشخصية) النظافة  ومستحضرات 
كانت) سواء) مصدرها،) كان  مهما 
طبيعية أو غير طبيعية،)وكذلك  ميع)
و ميع) بدائلها،) أو  (/ و) مشتقاتها 
بشكل) املرتبطة  األخرى  املنتجات 
هذه) بجميع  مباشر  غير  أو  مباشر 

املنتجات.
على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
املال) رأس  في  الزيادة  (- مايلي:)
درهـمــا) (188.888,88 من) ورفـعـه 
وذلك) درهـمـا  (258.888,88 إلـى)
تابثة ومستحقة) باملقاصة مع ديون 
املال) رأس  الشركة.تخفيض  على 
لخفضه) (258.888.88 بمقدار)
بامتصاص) درهم  (58.888.88 إلى)

بالتناس7.--) املتراكمة  الخسائر 
من) ورفـعـه  املال  رأس  في  الزيادة 
58.888,88)درهـمــا إلـى)188.888,88 
درهـمـا وذلك باملقاصة مع ديون تابثة)

ومستحقة على الشركة.
على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
القانون) اذابة  املصادقة على  مايلي:)

االسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55433).
658I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

FAMILY TOP TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm(Alaoui(Rue(Rahal(El

 ،Meskini 4 etage(fes(vn ، 30000
فاس املغرب

FAMILY TOP TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
السفلي بلوك و 13 رقم 82 الحي 

الحسني ليراك فاس - 38888 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
751(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAMILY TOP TRAV
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اعمال متنوعة او مقاول بناء.
الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الحي) (82 رقم) (13 و) بلوك  السفلي 
فاس) (38888 (- الحسني ليراك فاس)

املغرب.
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أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة التجاني ليلى):)668)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد دريري ادريس):)348)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ليلى  التجاني  السيدة 
بلوك و)12)رقم)2)الحي الحسني ليراك)

فاس)38888)فاس املغرب.
عنوانه)ا() ادريس  دريري  السيد 
ليراك سيدي ابراهيم) (4 ب) (3 بلوك)

فاس)38888)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ليلى  التجاني  السيد 
بلوك و)12)رقم)2)الحي الحسني ليراك)

فاس)38888)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)24)يناير)2823 

تحت رقم))7)5.

651I

KAMA SERVICE

STE KHALFIA IMPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 24358، سيدي بنور املغرب
STE KHALFIA IMPORT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 
الثاني رقم 332 تجزئة السعادة 

سيدي بنور - 24358 سيدي بنور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3461

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHALFIA IMPORT

-استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

املوا�سي

-مربي األبقار و ميع أنواع املوا�سي

-استيراد و تصدير.

الطابق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

السعادة) تجزئة  (332 رقم) الثاني 

بنور) سيدي  (24358 (- بنور) سيدي 

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الفتاح خلفي):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

خلفي) الفتاح  عبد  السيد 

بوحمام) الزقاقرة  دوار  عنوانه)ا()

بنور) سيدي  (24358 بنور) سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

خلفي) الفتاح  عبد  السيد 

بوحمام) الزقاقرة  دوار  عنوانه)ا()

بنور) سيدي  (24358 بنور) سيدي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) بنور  بسيدي  االبتدائية 

يناير)2823)تحت رقم)267.

652I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE JAIM TRAVAUX

SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE JAIM TRAVAUX SARL

AU شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 

قديس حي اوالد سعيد تاونات - 

34888 تاونات املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.1279

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2823 يناير) (19 في) املؤرخ 

 SOCIETE JAIM TRAVAUX حل)

مسؤلية) ذات  شركة  (SARL AU

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)

حي) قديس  شارع  اإل تماعي  مقرها 

تاونات) (34888 (- اوالد سعيد تاونات)

العمل) ل-ظروف  نتيجة  املغرب 

السيئة للشركة.

و عين:

معاد  ناتي ادري�سي و) السيد)ة()

تاونات) تيسة  املحلة  حي  عنوانه)ا()

)ة() تاونات املغرب كمصفي) (34888

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  (2823 يناير) (19 بتاريخ)

(- تاونات) سعيد  اوالد  حي  قديس 

34888)تاونات املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بتاونات  االبتدائية 

2823)تحت رقم)07/2023.

653I

MON COMPTABLE SARL

J›M CLASSIQUE FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MON COMPTABLE SARL
28 زنقة سجلماسة ، 68888، 

و دة املغرب
J’M CLASSIQUE FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي )1 زنقة 
شاتيال القدس - 68888 و دة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.368(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 شتنرر) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()مصطفى بوزكو)
588)حصة ا تماعية من أصل)588 
يوسف) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الزيداني بتاريخ)86)أكتوبر)2822.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (25 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2426.

654I

أوديريك

SOPLASTO INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

أوديريك
36أ، شارع أنفا - الطابق األول 
- الدار البيضاء 36أ، شارع أنفا 
- الطابق األول - الدار البيضاء، 
28888، الدار البيضاء املغرب

SOPLASTO INDUSTRIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 36 أ شارع 
أنفا الطابق األول - 28858 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.589251



2503 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 29)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (SOPLASTO INDUSTRIE
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
أنفا) شارع  أ  (36 اإل تماعي) مقرها 
الطابق األول)-)28858)الدار البيضاء)
املغرب نتيجة ل):)الشركة لم تقم بأي)

نشاط منذ تأسيسها.
عند) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
أوديريك)36)أ شارع أنفا الطابق األول)

- 28858)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()رضا بزاري و عنوانه)ا()3 
 بل سيروا حي السالم)28283)الدار)
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55325).

655I

MON COMPTABLE SARL

J›M CLASSIQUE FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

MON COMPTABLE SARL
28 زنقة سجلماسة ، 68888، 

و دة املغرب
J’M CLASSIQUE FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي )1 زنقة 
شاتيال القدس - 68888 و دة 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.368(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) 19)شتنرر) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

الزيداني يوسف كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2426.

656I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

ASMAD TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 81 رقم 82 حي النجاح 

خنيفرة، 54888، خنيفرة املغرب

ASMAD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 16 

الحي الجديد أيت إسحاق 54183 

خنيفرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3135

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2823 يناير) (12 في) املؤرخ 

ذات) شركة  (ASMAD TRANS حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (288.888

الجديد) الحي  (16 رقم) اإل تماعي 

54183)خنيفرة املغرب) أيت إسحاق)

نتيجة إلنعدام النشاط بالشركة.

و عين:

و) الهاشمي  رشيد  السيد)ة()

أيت واقة) أيت مالل  دوار  عنوانه)ا()

 54183 -خنيفرة) إسحاق) أيت 

خنيفرة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

 16 وفي رقم) (2823 يناير) (12 بتاريخ)

 54183 إسحاق) أيت  الجديد  الحي 

خنيفرة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)19.

657I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

LUSTRERIE CHAMAL
إعالن متعدد القرارات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LUSTRERIE CHAMAL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: رقم )57 
شارع التواب تجزئة نر س رقم 1 و2 

و 3 - - فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.56327

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اغالق  ميع الفروع التابعة للشركة)
 49 و احتفاضها بمقر وحيد يقع في)
اقامة واد الذه7 طريق صفرو فاس

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
 188 1588)حصة بقيمة) هبة) مايلي:)
درهم لكل واحدة من طرف السيدة)
زو ها) لفائدة  عواطف  الحقوني 

السيد العزوزي ادريس
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الحقوني) السيدة  املسيرة  استقالة 

عواطف من منصبها
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد
قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

النشاط اال تماعي
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

املقر اال تماعي

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
املساهمات

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأس املال

على) ينص  الذي  (:36 رقم) بند 
مايلي:)املسير القانوني

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الشكل القانوني

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)24)يناير)2823 

تحت رقم)476.
65(I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE MED COMPANY OUED
AMLIL SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35888، 
تازة املغرب

 STE MED COMPANY OUED
AMLIL SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي تعاونية 
االصالح واد اميل تازة - 35888 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(63
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MED COMPANY OUED AMLIL

.SARL AU
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االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة او البناء

التجارة
االشغال الغابوية.

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- تازة) اميل  واد  االصالح  تعاونية 

35888)تازة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: القروطي) السيد محمد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد القروطي عنوانه)ا()
تازة) امليل  واد  تعاونية االصالح  حي 

35888)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد القروطي عنوانه)ا()
تازة) امليل  واد  تعاونية االصالح  حي 

35888)تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2023/34.

659I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

 SOCIETE SAMAD DE
PROMOTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC

 SOCIETE SAMAD DE
PROMOTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي املتجر 3 
رقم)26 حي الوفاق زواغة العليا 

فاس - 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

75157

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE SAMAD DE (:

.PROMOTION

يحدد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في) للشركة  اال تماعي  الغرض 

عقار) أي  العقاري،اقتناء) اإلنعاش 

أوللتأ ير،تشييد  ميع) للبناء) مبني،)

االنشاءات مهما كانت و هتها،حيازة،)

بيع) أو  تأ ير  إدارة،تشغيل،) تطوير،)

أي) تبادل  وكذلك  أو  زئي،) كلي 

(، عامة) عقارية.وبصفة  ممتلكات 

 ميع العمليات التجارية والصناعية)

عقاريةواملالية) الغير  و  والعقارية 

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بالغرض اال تماعي أو التي من شأنها)

أن تعزز تطوير الشركة..

املتجر) (: املقراال تماعي) عنوان 
حي الوفاق زواغة العليا) رقم)26) (3

فاس)-)38888)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 288 (: العزيز) السيد ديدي عبد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيدة العلمي زين7):)88))حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زين7  العلمي  السيدة 
فيال)2)زنقة وليلي طريق ايموزار فاس)

38888)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز) عبد  ديدي  السيد 
تجزئة) (23 شارع الحضري) عنوانه)ا()
 38888 ايموزارفاس) طريق  تدغين 

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)28)يناير)2823 

تحت رقم)37)5.
668I

FIGESEC SARLAU

FERTIVAL فرتيفال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M’HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH(MAROC
فرتيفال FERTIVAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الجسن الثاني رقم 12 مراكش - 

48888 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 نونرر) (23 في) املؤرخ 

املصادقة على):
سعاد بلحسن) )ة() تفويت السيد)
188)حصة ا تماعية من أصل)188 
حصة لفائدة السيد))ة()محمد أمين)

املباركي بتاريخ)23)نونرر)2822.
املباركي) احمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (9.(88
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (29.988
نونرر) (23 محمد أمين املباركي بتاريخ)

.2822
املباركي) احمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (9.988
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (29.988

خالد املباركي بتاريخ)23)نونرر)2822.
املباركي) احمد  )ة() السيد) تفويت 
حصة ا تماعية من أصل) (18.288
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (29.988
نونرر) (23 بتاريخ) املباركي  طه  محمد 

.2822

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144816.
661I

FIGESEC SARLAU

FERTIVAL فرتيفال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT(N°2 AVENUE

 ENNAKHIL(M’HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH(MAROC
فرتيفال FERTIVAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الجسن الثاني رقم 12 مراكش - 

48888 مراكش املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2822 نونرر) (23 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 
امين) محمد  واملباركي  خالد  املباركي 

كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144816.
662I

اف اي سكول بريفي

اف اي سكول بريفي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

اف اي سكول بريفي
رقم 1562 حي الوحدة بنسودة ، 

38838، فاس املغرب
اف اي سكول بريفي شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1562 
حي الوحدة بنسودة - 38838 فاس 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.68417
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 
محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 
ذات الشريك الوحيد اف اي سكول)
بريفي مبلغ رأسمالها)188.888)درهم)
 1562 وعنوان مقرها اإل تماعي رقم)
فاس) (38838 (- حي الوحدة بنسودة)
السلبية) النتائج  (: ل) نتيجة  املغرب 

طوال مدة اشتغال الشركة.
رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 38838 (- 1562)حي الوحدة بنسودة)

فاس املغرب.)
و عين:

البسندو�سي) اسماعيل  السيد)ة()
غيتة) تجزئة  (57 رقم) عنوانه)ا() و 
املغرب) فاس  (38838 بنسودة)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)16)يناير)2823 

تحت رقم)5753.

663I

MOSTACHARCOM

SANK SOCIETY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOSTACHARCOM
 BD(ZERKTOUNI(IMM 265
 ETAGE 9 N° 92 ، 20100،

CASABLANCA MAROC
SANK SOCIETY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 
الال ياقوت مصطفى املعاني الدور 

الثاني رقم 62 مركز الرياض - 
28258 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري):)
569511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SANK (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SOCIETY
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اللوازم واملنتجات الصحية بالتجزئة.
أنواع) وتصدير  ميع  استيراد 

السلع والخدمات.
اللوحات) وتشغيل  تركي7  (

الذكية..
61)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
الدور) املعاني  مصطفى  ياقوت  الال 
الثاني رقم)62)مركز الرياض)-)28258 

الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: السيدة نهال ايت الطال7)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
588)حصة) (: السيد امين خايس)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الطال7) ايت  نهال  السيدة 
الجزيرة) بروميناد  (1(5 عنوانه)ا()

شقة)H7W4M7 282)الفال كندا.
عنوانه)ا() خايس  امين  السيد 
 28228 57)تجزئة بالد شامة الولفة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الطال7) ايت  نهال  السيدة 
الجزيرة) بروميناد  (1(5 عنوانه)ا()

شقة)H7W4M7 282)الفال كندا
عنوانه)ا() خايس  امين  السيد 
 28228 57)تجزئة بالد شامة الولفة)

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)3)556).
664I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

G-WORLD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°138 1ER(ETAGE(BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA
 APPARTEMENT(N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT(MAROC
G-WORLD شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 16 شارع 
الجياللي العريبي الطابق ) - 28888 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.476957

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):
االله) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (588 التومي)
)ة() حصة لفائدة السيد) (588 أصل)

 واد مالكي بتاريخ)38)د نرر)2822.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))272.
665I

مينارة فينانس  روب

كولين اسيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

مينارة فينانس  روب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع  ليز مراكش ، 

48888، مراكش املغرب
كولين اسيل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املكيس 

تجزئة »اوليفيري )4 » النخيل - 

48888 مراكش املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.69241

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تم تعيين) 23)د نرر) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

كسوس مينة كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144854.

666I

nabiq mohammed

NAOUR AFFAIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

nabiq mohammed

 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

NAOUR AFFAIRES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

بويوسف  ماعة ناوور دوار 

بويوسف  ماعة ناوور 23158 

القصيبة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21(1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (89 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مبارك بن عال) )ة() تفويت السيد)

588)حصة ا تماعية من أصل)588 

حصة لفائدة السيد))ة()رشيدة عابي)

بتاريخ)89)يناير)2823.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 25 بتاريخ) تادلة  بقصبة  االبتدائية 

يناير)2823)تحت رقم)4.

667I
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ZYD PLUS SARL AU

دار الضيافة
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

دار الضيافة
بمقت�سى عقد موثق مؤرخ قي)17 
 RIAD LAHBIBA 2823)أعطى) يناير)
املسجل بالسجل التجاري.)باملحكمة)
التجارية بمراكش حق التسيير الحر)
عرصة) ب  الكائن  التجاري  لألصل 
ادريس) درب  (،365 رقم) ابراهيم  بن 
(- مراكش) دكالة،) باب  الكرار�سي،)
 BEN 48888)مراكش املغرب لفائدة)
 81 من) تبتدئ  سنة  (3 ملدة) (LARBI
د نرر) (31 في) تنتهي  و  (2823 يناير)
قيمته) شهري  مبلغ  مقابل  (2825

24.288)درهم.
66(I

STE CONSEIL MAROC

INTER-HAWAJIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
INTER-HAWAJIR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

االميرة زنقة ماربيا رقم 19 فنيدق - 
93188 الفنيدق املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22695
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2822 د نرر) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.888.888«
 1.188.888« إلى) درهم«) (188.888«
مقاصة) إ راء) (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (83 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2615.
669I

STE CONSEIL MAROC

INTER-HAWAJIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
INTER-HAWAJIR شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي النقاطة 
السفلية قطاع 82 رقم 445 تطوان 

- 93888 تطوان املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.22695

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)29)د نرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
رقم) (82 قطاع) السفلية  »النقاطة 
445)تطوان)-)93888)تطوان املغرب«)
إلى)»تجزئة االميرة زنقة ماربيا رقم)19 

فنيدق)-)93188)الفنيدق املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (83 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2615.
678I

FIDUSCAL

MAODIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA(EL(OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
MAODIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق االول رقم 56 مركز الرياض 

الدار البيضاء - 28248 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.356(71
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 13)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 188.888 مبلغ رأسمالها) (MAODIS
 61 اإل تماعي) درهم وعنوان مقرها 
مصطفى) زاوية  الياقوت  اللة  شارع 
مركز) (56 الطابق االول رقم) املعاني 
الرياض الدار البيضاء)-)28248)الدار)
توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

النشاط التجاري.
و حدد مقر التصفية ب)61)شارع)
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني)
مركز الرياض) (56 الطابق االول رقم)
الدار البيضاء)-)28248)الدار البيضاء)

املغرب.)
و عين:

الدين) عتمان  مال  السيد)ة()
آنفا) كنيدي  شارع  (82 عنوانه)ا() و 
28836)الدار البيضاء) الدار البيصاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55463).
671I

cofiber(sarl

كابادو كلوب
إعالن متعدد القرارات

cofiber(sarl
 Bd(Med 5 Immeuble(Les

 Orangers 1° Etage(Appt 3 ،
60300، berkane(maroc

كابادو كلوب »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
محمد الخامس عمارة الليمون 

الطابق االول شقة 3 - 68388 بركان 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2437
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)يناير)2823
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) الغوص  مدرسة  مدير  تعيين 
املزداد) مغربي،) ميمون،) الرحموني 
الحامل) بالناظور،) (84.8(.19(6 في)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 14 بالناظور،) والساكن  (S688373

شارع الريف.
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 18.888 من) الشركة  رأسمال  زيادة 
ذلك) و  درهم  (588.888 إلى) درهم 
من) حصة  ديدة  بإصدار4.988)
الواحدة) للحصة  درهم  (188 قيمة)
ذلك) و  بأكملها  سددت  و  اكتتبت 
بمعادلتها مع ديون  ارية و مستحقة)
ذلك) إثر  الوحيد.) الشريك  في حوزة 
 588.888 الشركة) رأسمال  أصبح 
حصة من) (5.888 إلى) درهم مقسما 
مقسمة) للواحدة  درهم  (188 فئة)
 5.888 بوتشيش محي الدين) كالتالي:)

املجموع:5.888)حصة.
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

الجديد للشركة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند رقم)
من) الشركة  رأسمال  زيادة  مايلي:)
588.888)درهم و) 18.888)درهم إلى)
حصة  ديدة) بإصدار4.988) ذلك 
من قيمة)188)درهم للحصة الواحدة)
ذلك) و  بأكملها  سددت  و  اكتتبت 
بمعادلتها مع ديون  ارية و مستحقة)
ذلك) إثر  الوحيد.) الشريك  في حوزة 
 588.888 الشركة) رأسمال  أصبح 
حصة من) (5.888 إلى) درهم مقسما 
مقسمة) للواحدة  درهم  (188 فئة)
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 5.888 بوتشيش محي الدين) كالتالي:)
املجموع:5.888)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)36/2023.

672I

ALLEGEANCE CONSULTING

HOMO TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 
و شارع لبنان اقامة لينى رقم 51&58 

، 98888، طنجة املغرب
HOMO TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : 25 اقامة 
شنتح س ر حسنونة طابق 4 ,شقة 

24 - 98888 طنجة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.114229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)
HOMO TRANS SARL)شركة ذات)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
ر) س  شنتح  اقامة  (25 اإل تماعي)
حسنونة طابق)4),شقة)24 - 98888 
طنجة املغرب نتيجة النخفاض رقم)

املعامالت...
و عين:

السيد)ة()محمد بوزيد و عنوانه)ا()
 76 مجمع السالم طريق اشقار فيال)
)ة() املغرب كمصفي) طنجة  (98888

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
25)اقامة) 2823)وفي) 12)يناير) بتاريخ)
,شقة) (4 شنتح س ر حسنونة طابق)

24 - 98888)طنجة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261957.

673I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

EL FATIHIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 
الثالث شقة رقم 14 حمرية ، 

58888، مكناس املغرب
EL FATIHIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 58 

تجزئة تيليال طريق اكوراي - 58858 
مكناس املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29373
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2823 يناير) (13 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

السهلي محمد كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم))37.

674I

COMPT NET

اوريجينال ليفر
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPT NET
 27RUE(CASABLANCA 2 EME
 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
اوريجينال ليفر شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

املعتمد بن عباد عمارة املالكي رقم 1 
الطابق االول رقم الشقة )2 و دة - 

68888 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اوريجينال ليفر.
غرض الشركة بإيجاز):)بيع الكت7)

أومكتبة.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
املعتمد بن عباد عمارة املالكي رقم)1 
الطابق االول رقم الشقة))2)و دة)-)

68888)و دة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 98.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد وسام مختاري):)988)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مختاري  وسام  السيد 
 3 رقم) الزيتون  زنقة  الحكمة  حي 

68888)و دة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مختاري  وسام  السيد 
 3 رقم) الزيتون  زنقة  الحكمة  حي 

68888)و دة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2414.
675I

SOCIETE FIDUCIAIRE ORION SARL

SOCIETE LA ROUTE VERTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE ORION
SARL

 AV(DES(FAR(IMM(TAJ(APPT 9
VN(FES ، 30000، FES(MAROC
 SOCIETE LA ROUTE VERTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع اللة 
أمينة إقامة عمر الخيام الشقة رقم 

31 فاس - 38888 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55859

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تم) (2822 د نرر) (16 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم«) ((.888.888« قدره)
إلى) درهم«) (7.888.888« من)
(: طريق) عن  درهم«) (15.888.888«
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)13)يناير)2823 

تحت رقم)5727/023.
676I

FLASH ECONOMIE

ALTUM ADVISORY
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ALTUM ADVISORY »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: ) زنقة 

ابن العديل الطابق 2 رقم 7 - 
28888 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.45(785
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)يوليوز)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير الغرض املؤس�سي للشركة الى:)
واملرا عة) االئتمان  أعمال  •) ميع 
(• التنظيمية.) واملرا عة  واملحاسبة 
تنظيم ومسك الحسابات عن طريق)
تكنولو يا) وخاصة  األنظمة   ميع 
نظم) تنظيم  ميع  (• املعلومات.)

املعلومات التجارية.
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
 5 رقم) (3 الطابق) الحرية  زنقة  (18
الدار البيضاء)الى)))زنقة ابن العديل)

الطابق)2)رقم)7)الدار البيضاء)
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
النظام) من  (4 3و) الفصول) تعديل 

االسا�سي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)51265).

677I

EXAFINANCE.COMPTA

 GROUP IGHBO BUILDING
SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXAFINANCE.COMPTA
 Angle Route Oulade ,134

 Ziane(et(Rue(Aswane. Imm
 B, 1etg(APPT(N° 2 ، 20500،

CASABLANCA MAROC
 GROUP IGHBO BUILDING
SARL AU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق 
1 الدار البيضاء. - 28886 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(311
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 GROUP IGHBO BUILDING

.SARL AU

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

لحساب) او  لحسابه  بناء) العقاري,)

أخرى,تحقيق  ميع) أطراف 

كل) استغالل  العقارية,) املعامالت 

شراء) العقارية,) الو هات  خصائص 

من) والتأ ير  وتأ ير  وتبادل  وبيع 

غير) أو  اإليجار  طريق  عن  الباطن 

واإلسكان واستغالل امللكيات) ذلك،)

والحقوق عقارية..

26)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

الطابق) (3 شقة) السلطان  مرس 

الدار) (28886 (- البيضاء.) الدار  (1

البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد اغري عبد الغني)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

 1888 (: الغني) السيد اغري عبد 

بقيمة)188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اغري عبد الغني عنوانه)ا()

عن) (2 رقم) (36 زنقة) (1 االسرة) حي 

الشق البيضاء)28478)الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اغري عبد الغني عنوانه)ا()

عن) (2 رقم) (36 زنقة) (1 االسرة) حي 

الشق البيضاء)28478)الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54347)88.

67(I

FIDINO CONSEIL

GREEN WAY PARTNERS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDINO CONSEIL

 N°11 RUE(AZIZ(BELLAL 5EME

 ETAGE(MAARIF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

GREEN WAY PARTNERS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 11 

شارع عزيز بالل الدور 5 املعاريف 

- 28888 الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.296877

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2816 أبريل) (14 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 GREEN WAY الوحيد) الشريك 

PARTNERS)مبلغ رأسمالها)188.888 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم)

11)شارع عزيز بالل الدور)5)املعاريف)

اململكة) البيضاء) الدار  (28888  -

املغربية نتيجة ل):)تصفية ودية.

 11 و حدد مقر التصفية ب رقم)

املعاريف) (5 الدور) بالل  عزيز  شارع 

اململكة) البيضاء) الدار  (28888  -

املغربية.)

و عين:

و) العمراني  اسماعيل  السيد)ة()
 2 عنوانه)ا()رياض االندلس القصبة)

عمارة)17)شقة3)حي الرياض)18188 

)ة() الرباط اململكة املغربية كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 11 :)رقم) الوثائق املتعلقة بالتصفية)

املعاريف) (5 الدور) بالل  عزيز  شارع 

الدار البيضاء)اململكة املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 
يوليوز)2816)تحت رقم)626)8868.
679I

وكالة الخدمات العامة للمحاسبة

ATTIKNIA FI ALBINAA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

وكالة الخدمات العامة للمحاسبة
شارع 2 مارس حي الحداوية 3 زنقة 
29 رقم 38-32 ، 28478، البيضاء 

املغرب
ATTIKNIA FI ALBINAA شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية زنقة 
االمير موالي عبد هللا و زنقة نخلة 

إقامة 1 الطابق 4 شقة 7 - 28888 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(259

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATTIKNIA FI ALBINAA
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر اال تماعي):)زاوية زنقة)
نخلة) زنقة  و  هللا  عبد  موالي  االمير 
 28888 -  7 4)شقة) الطابق) (1 إقامة)

الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد أيمن امغاري):)188)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أيمن امغاري عنوانه)ا()22 
5)إقامة) 3)شقة) تجزئة ليزارين طابق)
عايدة املعاريف)28888)الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أيمن امغاري عنوانه)ا()22 
5)إقامة) 3)شقة) تجزئة ليزارين طابق)
عايدة املعاريف)28888)الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54317)88.
6(8I

RIAN MFADDAL

 AL TAMAKOUN IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20 ،
90000، TANGER(MAROC
 AL TAMAKOUN IMPORT
EXPORT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : شارع 
القدس L IMCOPA LT2 طابق1 

رقم 5 - 98888 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134241
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (26
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.TAMAKOUN IMPORT EXPORT

إستيراد) (: (: غرض الشركة بإيجاز)
و تصدير.

شارع) (: (: اال تماعي) املقر  عنوان 
القدس)L IMCOPA LT2)طابق1)رقم)

5 - 98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ريان سهيل):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سهيل  ريان  السيد 
تجزئة زميرة زنقة)218 98888)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سهيل  ريان  السيد 
تجزئة زميرة زنقة)218 98888)طنجة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)1165.
6(1I

مكت7 الحسابات ح ل

DELTA MERKAVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكت7 الحسابات ح ل
28 شارع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 28438، الدار البيضاء 

املغرب
DELTA MERKAVA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 محج 
اللة ياقوت الطابق االول الرقم 39 - 

28888 البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.43558

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 21)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (DELTA MERKAVA
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
ياقوت) اللة  محج  (61 اإل تماعي)
 28888  -  39 الرقم) االول  الطابق 
ازمة) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

القطاع.
61)محج) و حدد مقر التصفية ب)
اللة ياقوت الطابق االول الرقم)39 - 

28888)البيضاء)املغرب.)
و عين:

السيد)ة()احمد صدقي و عنوانه)ا()
1)تجزئة بئرانزران بنصفار) 23)بلوك)
)ة() صفرو املغرب كمصفي) (31888

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2822)تحت رقم)692)1).
6(2I

AGAFISCO

 MOTORCYCLE
CHAHBOUNE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGAFISCO
رقم 358 شارع موالي اسماعيل 

حي النهظة اكادير ، 8838)، اكادير 
املغرب

 MOTORCYCLE CHAHBOUNE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الخوارزمي رقم 51 حي املسيرة أكادير 
أكادير 8858) أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOTORCYCLE CHAHBOUNE

تجارة) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(/ النارية) الدرا ات  أنواع  لجميع 

النارية) الغيار للدرا ات  تجارة قطع 

بالتقسيط)/)إصالح الدرا ات النارية

.

شارع) (: املقراال تماعي) عنوان 

الخوارزمي رقم)51)حي املسيرة أكادير)

أكادير)8858))أكادير املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: ايمن) امستين  السيد 

درهم) (188.888 بقيمة) حصة 

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ايمن  امستين  السيد 

51)حي املسيرة) شارع الخوارزمي رقم)

أكادير)8858))أكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ايمن  امستين  السيد 

51)حي املسيرة) شارع الخوارزمي رقم)

أكادير)8858))أكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128216.

6(3I
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CABINET EL KHALIFA

GHIZISMA S.A.R.L.A.U
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين ، 28188، 

الدار البيضاء املغرب

GHIZISMA S.A.R.L.A.U شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 83 زنقة 

ايت اورير شارع موالي يوسف - 

28188 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.559781

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2822 د نرر) (2( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (9.128.888«

 9.228.888« إلى) درهم«) (188.888«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)9)551).

6(4I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

EXCEL BAT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EXCEL BAT شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 

البسمة 2 عمارة 2 رقم ) عين السبع 

- 28888 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤليةمحدودة 

ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

39(673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) (281( مارس) (87

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 EXCEL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BAT

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.

إقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

البسمة)2)عمارة)2)رقم)))عين السبع)

- 28888)الدارالبيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد قوصال عبدهللا)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد قوصال عبدهللا عنوانه)ا()

 26 فيال) بارك  سنطرال  تجزئة 

الدارالبيضاء) (28888 بوسكورة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قوصال عبدهللا عنوانه)ا()

 26 فيال) بارك  سنطرال  تجزئة 

الدارالبيضاء) (28888 بوسكورة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس))281)تحت رقم)5)886618.

6(5I

موثقة

NOTION IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

موثقة
27 شارع عبدهللا ابن ياسين مكت7 
رقم 5 الطابق االول بلفدير البيضاء 

، 18318، الدارالبيضاء املغرب
NOTION IMMO شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 67 زنقة 
شفاليي بايير الطابق 5 الرقم 16 
بلفدير - 18888 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.476717

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2823 يناير) (89 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»488.888)درهم«)أي من)»188.888 
عن) درهم«) (588.888« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)92)54).
6(6I

TAX MOROCCO CONSULTING

CANDY ICE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR(BUILD 3eme(ETG

 N°3 PLACE(PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

 CANDY ICE DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
نايت رقم 2) الطابق 1 الشقة 
3 الدروة برشيد 26282 الدروة 

برشيد املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.15787

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 17)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 CANDY ICE DISTRIBUTION
درهم) (188.888,88 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة نايت)
الدروة) (3 الشقة) (1 الطابق) ((2 رقم)
برشيد)26282)الدروة برشيد املغرب)
نتيجة ل):)عدم تحقيق مبيعات كافية)
عدم) و  الثابتة  املصاريف  لتغطية 

القدرة على سير مستوى املنافسة.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 3 الشقة) (1 الطابق) ((2 رقم) نايت 
الدروة برشيد)26282)الدروة برشيد)

املغرب.)
و عين:

فؤاد براس و عنوانه)ا() السيد)ة()
العمارة) ي6) املجموعة  النخيل  حي 
النواصر) (27888  84 الرقم) (81

الدارالبيضاء)كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل تبليغ العقود و الوثائق)
املتعلقة بالتصفية):)تجزئة نايت رقم)
2))الطابق)1)الشقة)3)الدروة برشيد)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بررشيد  االبتدائية 

2823)تحت رقم)79.
6(7I

STE ARSALAN CHAOUIA

CENTRE MAZAR PRIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،26888 ، (43 163 ص.ب

MAROC
CENTRE MAZAR PRIVE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
مفتاح الخير الشطر 2 رقم 1164 - 
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26888 سطات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.6419

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2823 يناير) (16 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 CENTRE MAZAR الشريك الوحيد)
8.888))درهم) PRIVE)مبلغ رأسمالها)
تجزئة) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
 1164 رقم) (2 الشطر) الخير  مفتاح 
(: سطات املغرب نتيجة ل) (26888  -

عدم توفر اي نشاط.
تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  1164 رقم) (2 مفتاح الخير الشطر)

26888)سطات املغرب.)
و عين:

الشريف بل العافية و) السيد)ة()
عنوانه)ا()حي النسيم)82)تجزئة نسيم)
 282(8 البيضاء) (6(2 رقم) اسالن 
)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2823)تحت رقم)36/23.
6((I

FLASH ECONOMIE

 HAJJAM TRANSPORT
IMPORT-EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HAJJAM TRANSPORT IMPORT-
EXPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : دندون 
ايت يحيى سبع عيون - 51888 

الحا 7 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.48621
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 يناير) (8( املؤرخ في)
HAJJAM TRANSPORT IMPORT-
املسؤولية) ذات  شركة  (EXPORT
 188.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
(- عيون) سبع  يحيى  ايت  دندون 
51888)الحا 7 املغرب نتيجة لعدم)

و ود اي نشاط تجاري.
و عين:

عبد السالم الحجام و) السيد)ة()
الدندون) يحيى  ايت  دوار  عنوانه)ا()
الحا 7 املغرب) (51888 سبع عيون)

كمصفي))ة()للشركة.
و) الحجام  احمد  السيد)ة()
الدندون) يحيى  ايت  دوار  عنوانه)ا()
الحا 7 املغرب) (51888 سبع عيون)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دندون) وفي  (2822 يناير) (8( بتاريخ)
 51888 (- عيون) سبع  يحيى  ايت 

الحا 7 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فرراير) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2822)تحت رقم)61.
6(9I

stratencyco SARL

GIDMOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

stratencyco SARL
حي الفرح، زنقة الناظور رقم 28. 
تيفلت ، 14588، تيفلت املغرب

GIDMOL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 
االندلس رقم 2)9 - 15488 تيفلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1443

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GIDMOL
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التجزئة في البصريات والتصوير.)
الكمبيوتر) أ هزة  تصنيع 

واملنتجات اإللكترونية والبصرية.)
الوسائط) وإنتاج  التسويق 

املتعددة..
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تيفلت) (15488  -  9(2 االندلس رقم)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: الفاللي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد ادريس خيوط):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الفاللي  يوسف  السيد 
تيفلت) (15488 الغربي) السعادة  حي 

املغرب.
عنوانه)ا() خيوط  ادريس  السيد 
 15488 1398 84)رقم) حي الرشاد م)

تيفلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الفاللي  يوسف  السيد 
تيفلت) (15488 الغربي) السعادة  حي 

املغرب
عنوانه)ا() خيوط  ادريس  السيد 
 15488 1398 84)رقم) حي الرشاد م)

تيفلت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

2823)تحت رقم))57.
698I

SFM EXPERTS

WAROMCO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,46

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

WAROMCO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 167 ، 
شارع عبد املومن إقامة اليمامة 
)أ(، الطابق األول، الشقة رقم 

2 - 28588 الدارالبيضاء اململكة 
املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569819

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAROMCO
بيع و) (1- (: غرض الشركة بإيجاز)
شراء)و استيراد وتصدير  ميع السلع)

الغذائية و)/)أو غير الغذائية
-2)تسويق وتوزيع هذه السلع وأي)

نشاط آخر مرتبط بها.
(، (167 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
)أ(،) شارع عبد املومن إقامة اليمامة)
الطابق األول،)الشقة رقم)2 - 28588 

الدارالبيضاء)اململكة املغربية.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)18.888,88 

درهم،)مقسم كالتالي:
188)حصة) (: السيد عمر الهواري)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الهواري  عمر  السيد 
أوشتار) إقامة  (، النخي) إبراهيم  ممر 
 -  89 رقم) شقة  (، الرابع) الطابق  (،
الدارالبيضاء) (28588 املعاريف)

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الهواري  عمر  السيد 
أوشتار) إقامة  (، النخي) إبراهيم  ممر 
 -  89 رقم) شقة  (، الرابع) الطابق  (،
الدارالبيضاء) (28588 املعاريف)

اململكة املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55218).
691I

FIDUGEC

ISOP HEALTH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
ISOP HEALTH شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 - 

28886 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.446965

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 ISOP HEALTH الوحيد) الشريك 
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 
شارع) (46 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 
 -  6 الشقة) (2 الطابق) الزرقطوني 
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (28886

ل):)انهاء)النشاط.

و حدد مقر التصفية ب)46)شارع)
 -  6 الشقة) (2 الطابق) الزرقطوني 

28886)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

بوسنكر) الكريم  عبد  السيد)ة()
))حي النور الحي) زنقة) (7 و عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (28228 الحسني)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55256).
692I

AMOURI CONSULTING

ALINEART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
ALINEART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : محل رقم 
9 شارع تاونات أيت سقاطو 2 طريق 

ايموزار - 38888 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.53567

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (15 املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (ALINEART
 18.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي محل)
 2 شارع تاونات أيت سقاطو) (9 رقم)
طريق ايموزار)-)38888)فاس املغرب)

نتيجة ملشاكل في التسيير.
و عين:

و) لزراق  راضية  السيد)ة()
عنوانه)ا()فاس)38888)فاس املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

و) رخامي  برادة  مريم  السيد)ة()
عنوانه)ا()فاس)38888)فاس املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)15)نونرر)2822)وفي محل رقم)
9)شارع تاونات أيت سقاطو)2)طريق)

ايموزار)-)38888)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)25)يناير)2823 

تحت رقم)94)5.
693I

ALPHA LOUNGE

ALPHA LOUNGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALPHA LOUNGE
محل رقم 19--1 شارع 28 مجموعة 

ب البساتين ، 58888، مكناس 
املغرب

ALPHA LOUNGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل 
رقم 19--1 شارع 28 مجموعة ب 
البساتين - 58888 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(865
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALPHA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LOUNGE
:)-االشغال) غرض الشركة بإيجاز)

املتعددة او البناء
-االستيراد و التصدير.

محل) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
ب) مجموعة  (28 شارع) (19-1- رقم)

البساتين)-)58888)مكناس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: املستظرف) ايمن  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

588)حصة) (: السيد محمد يحيى)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ايمن املستظرف عنوانه)ا()
البساتين) (34 28)رقم) قطاع باء)زنقة)

58888)مكناس املغرب.
عنوانه)ا() يحيى  محمد  السيد 

فرنسا)58888)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايمن املستظرف عنوانه)ا()
البساتين) (34 28)رقم) قطاع باء)زنقة)

58888)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)1529.
694I

AGC CONSULTING

STOCKAF سطوكاف
إعالن متعدد القرارات

AGC CONSULTING
258، زاوية شارع موالي يوسف 
وبوردو، الطابق 4، شقة 11 ، 
28848، الدار البيضاء املغرب

سطوكاف STOCKAF »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: ميناء 

املحمدية - 28))2 املحمدية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.523

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)24)ماي)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
الشركة) رأسمال  تخفيض  مايلي:)
درهم) (8 الى) درهم  (313(568 من)
درهم) (313(568 يساوي) بمبلغ  أي 
من األسهم) (19616 وذلك بتخفيض)

إلمتصاص  زء)من الخسائر)
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قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
متزامن) الشركة بشكل  رأسمال  رفع 
وذلك) درهم  (1598888 قدره) بمبلغ 
ديون) مع  مقاصة  ا راء) طريق  عن 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة)

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  (:6+7 رقم) بند 
تعديل) تم  لذلك  وتبعا  مايلي:) على 
التالية:) األسا�سي  النظام  مقتضيات 

بند رقم):)6+7
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)25)يناير)

2823)تحت رقم)155.
695I

zakaria gestion snc 

OLEA PROJET ZEMMOUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zakaria gestion snc
 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset
maroc

 OLEA PROJET ZEMMOUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ايت 

قسو ا انتن حودران الخميسات - 
15888 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29659

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OLEA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PROJET ZEMMOUR

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفالحة

أعمال مختلفة

تجارة.

عنوان املقراال تماعي):)ايت قسو)

ا انتن حودران الخميسات)-)15888 

الخميسات املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الناجي  امحمد  السيد 

مزال) ايت  ج  بلوك  (2 العمارة) (481

15888)الخميسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الناجي  امحمد  السيد 

مزال) ايت  ج  بلوك  (2 العمارة) (481

15888)الخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم))43.

696I

mus services

mus services
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mus services

 rue ahmed el majjati res les 13

 ،alpes 1er(etage(N° 8 ، 20000

الدار البيضاء املغرب

mus services شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 شارع 

 les alpes أحمد املجاطي إقامة

طابق األول رقم ) - 28368 الدار 

البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5692(5

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 mus (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.services

 centre (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.d’appels téléphoniques

13)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

أحمد املجاطي إقامة)les alpes)طابق)

الدار البيضاء) (28368 - ( األول رقم)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفى الكلوش):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الكلوش) مصطفى  السيد 

األلفة) رياض  إقامة  عنوانه)ا()

 97 رقم) (11 مدخل) (19 مجموعة)

األلفة)28368)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الكلوش) مصطفى  السيد 

األلفة) رياض  إقامة  عنوانه)ا()

 97 رقم) (11 مدخل) (19 مجموعة)

األلفة)28368)الدار البيضاء)املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)5)553)88.

697I

AUDIT HOUSE(أوديت هاوس

ELAVI.MA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 
الطابق 2 املكت7 6 سيدي معروف، 

28158، البيضاء املغرب
ELAVI.MA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع لال 
يقوت و زنقة العرعار عمارة 9 طابق 

4 ش 17 اقامة كاليس - 28888 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
565(75

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (22
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ELAVI.(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MA
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعالميات و الررمجة.
:)شارع لال) عنوان املقر اال تماعي)
طابق) (9 يقوت و زنقة العرعار عمارة)
 28888 (- كاليس) اقامة  (17 ش) (4

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: هيالمي) احمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() هيالمي  احمد  السيد 

بلجيكا)793))فاريجيم بلجيكا.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() هيالمي  احمد  السيد 
بلجيكا)793))فاريجيم بلجيكا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)58628).
69(I

LOUJI&HIDA(CONSEIL

NGH CONSTRUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOUJI&HIDA(CONSEIL
 BD(LALLA(ASMAE(GR 6 N°353
 SIDI(MOUMEN(JDID ، 20402،

CASABLANCA MAROC
NGH CONSTRUCTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع اللة 
اسماء مجموعة 6 رقم 353 الطابق 
2 سيدي مومن  ديد الدار البيضاء 

28488 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569477
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NGH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSTRUCTIONS
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر اال تماعي):)شارع اللة)
الطابق) (353 رقم) (6 اسماء)مجموعة)
2)سيدي مومن  ديد الدار البيضاء)

28488)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نبيل سربوت):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد غفيرو يوسف):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

السيد نبيل سربوت):)588)بقيمة)

58.888)درهم.

السيد غفيرو يوسف):)588)بقيمة)

58.888)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() يوسف  غفيرو  السيد 
مومن) سيدي  (18 رقم) (19 الزنقة)

28488)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() سربوت  نبيل  السيد 

سيدي مومن) (294 الرقم) (22 الزنقة)

28488)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() يوسف  غفيرو  السيد 
مومن) سيدي  (18 رقم) (19 الزنقة)

28488)الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا() سربوت  نبيل  السيد 

سيدي مومن) (294 الرقم) (22 الزنقة)

28488)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55527).

699I

HOME COMPTA

MARSFRITEX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،

20240، CASABLANCA(MAROC

MARSFRITEX شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 
رقم 6 - 18))2. الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(421

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (27

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARSFRITEX

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسو ات.

شارع) (46 (: عنوان املقراال تماعي)

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم)

6 - 18))2.)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: سلمى) فريكح  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سلمى  فريكح  السيدة 

إقامة رياض االلفة مجموعة)3)عمارة)

الدار) (28248 االلفة) (52 شقة) (4

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سلمى  فريكح  السيدة 

إقامة رياض االلفة مجموعة)3)عمارة)

الدار) (28248 االلفة) (52 شقة) (4

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

رقم) تحت  (2823 يناير) (1(

.48211123886162

788I

FIDUGEC

SKY PARK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD(OUED(TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
SKY PARK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 

رقم 6 الدار البيضاء. - 28886 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569347

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SKY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARK
غرض الشركة بإيجاز):)-)االنعاش)
القوانين) عليه  تنص  كما  العقاري 

الجاري بها العمل.
الشراء،) االستغالل،) االدارة،) (-
البيع،)الكراء)لكل املمتلكات املنقولة)

و الثابتة.
العمليات) كل  عامة  بصفة  و  (-
الصناعية) او  املالية،) التجارية،)
املنقولة و الثابتة التي تدخل في اطار)

الهدف اال تماعي للشركة..
46)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
الشقة) الثاني  الطابق  الزرقطوني 
رقم)6)الدار البيضاء.)-)28886)الدار)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 188 (: يوسف) الجعيدي  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد فنيش توفيق):)188)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.

 VALORIS PERENITY الشركة)
درهم) (188 بقيمة) حصة  (:( 800

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
يوسف) الجعيدي  السيد 
زنقة بني عروس حي) (172 عنوانه)ا()

السفراء)18178)الرباط املغرب.
عنوانه)ا() توفيق  فنيش  السيد 
بوسكورة) املدينة الخضراء) (77 فيال)

2)271)الدار البيضاء)املغرب.
 VALORIS PERENITY الشركة)
السايح) أميمة  زنقة  (1( عنوانه)ا()
الدار) (28188 راسين) حي  (4 الطابق)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف) الجعيدي  السيد 
زنقة بني عروس حي) (172 عنوانه)ا()

السفراء)18178)الرباط املغرب
عنوانه)ا() توفيق  فنيش  السيد 
بوسكورة) املدينة الخضراء) (77 فيال)

2)271)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55567).
781I

DO CONSULTING

OPTIC POUR TOUS 2
إعالن متعدد القرارات

DO CONSULTING
 38bd Ain Taoujatate Résidence

 le(Colisée 4éme(Étage,
 Quartier(Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC
OPTIC(POUR(TOUS 2 »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: تقسيم 
مدينة الرحمة - قطعة 39 - بلدية 
قروية دار بوعزة - والية النواصر - - 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(55563

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اعترف باستقالة السيدة بتينة بناني)

من منصبها كمدير للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
عين السيد سعد بناني مديًرا وحيًدا)

 ديًدا لفترة غير محدودة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
588)سهم) املوافقة على التررع بمبلغ)
زو ها) لصالح  بناني  بتينة  للسيدة 

السيد سعد بناني.
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
الحظ تحول الشركة إلى شركة ذات)
مسؤولية محدودة للمساهم الوحيد

قرار رقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
الصالحيات املخولة إلنجاز اإل راءات)

القانونية
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)*:)الذي ينص على مايلي:)
إصالح النظام األسا�سي ملواءمة املواد)

مع تنظيم الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)3169.

782I

CABINET CBA SARL

TAILLEUR FARID
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 28258، الدار 
البيضاء املغرب

TAILLEUR FARID شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي باب 
مراكش منطقة 39 عمارة 238 شقة 

18 - 48848 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.11(347

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2822 نونرر) (21 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 TAILLEUR FARID الشريك الوحيد)
مبلغ رأسمالها)18.888)درهم وعنوان)
مقرها اإل تماعي باب مراكش منطقة)
 48848  -  18 شقة) (238 عمارة) (39
مراكش املغرب نتيجة ل):)عدم و ود)

نشاط تجاري..
باب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مراكش منطقة)39)عمارة)238)شقة)

18 - 48848)مراكش املغرب.)
و عين:

السيد)ة()فريد رشيد و عنوانه)ا()
 238 عمارة) (39 باب مراكش منطقة)
املغرب) مراكش  (48848  18 شقة)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
باب) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
مراكش منطقة)39)عمارة)238)شقة)

18
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (86 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم)142285.

783I

MINBAR AL ISTICHARA

 STE WASSIM JAMAL
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

MINBAR AL ISTICHARA
تجزئة ملسيردي طريق ف 4 رقم 22 
ظهر املحلة ، 68888، و دة املغرب

 STE WASSIM JAMAL
IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
دوحي و برادة ظهر املحلة و دة رقم 

161 - 6888 و دة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28615

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2821 ماي) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 7 نبية معمري) )ة() تفويت السيد)
حصة ا تماعية من أصل)25)حصة)
لفائدة السيد))ة()محمد دوحى بتاريخ)

19)ماي)2821.
 6 نبية معمري) )ة() تفويت السيد)
حصة ا تماعية من أصل)25)حصة)
لفائدة السيد))ة()أحمد دوحى بتاريخ)

19)ماي)2821.
 6 نبية معمري) )ة() تفويت السيد)
حصة ا تماعية من أصل)25)حصة)
لفائدة السيد))ة()زيد دوحى بتاريخ)19 

ماي)2821.
 6 نبية معمري) )ة() تفويت السيد)
حصة ا تماعية من أصل)25)حصة)
أنور دوحى بتاريخ) )ة() لفائدة السيد)

19)ماي)2821.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (23 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2486.
784I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE JR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
STE JR TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم:) 
شارع واهــران زنقـة بروكسيــل 

الزهــور 1 فــــــاس. - 38888 فـــــــــــاس 
املغـــــــــــــــرب.
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تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34575
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2823 يناير) (82 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»رقم:))شارع واهــران زنقـة بروكسيــل)
فـــــــــــاس) (38888 (- فــــــاس.) (1 الزهــور)
 642 رقم:) »السفلــــي  إلى) املغـــــــــــــــرب«)
تجـزئـة القروييــــــن طريـق عيـن الشقف)

فــــاس)-)38881)فـــــــــــاس املغـــــــرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ))1)يناير)2823 

تحت رقم)364/2023.

785I

LATRACH ABDELAZIZ

شركة البوغاز ب ت ب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LATRACH ABDELAZIZ
 N° 42 EL(MERS(AV(EL

 MOUKAOUAMA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
شركة البوغاز ب ت ب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 565 
الحي املحمدي شيشاوة - 41888 

شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2385
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (82
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

البوغاز ب ت ب.
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر اال تماعي):)رقم)565 
 41888 (- شيشاوة) املحمدي  الحي 

شيشاوة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: املنعم) عبد  امنو  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: السيد القر�سي عبد الحق)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد امنو عبد املنعم عنوانه)ا()
 48888 حي ملكاسيم تحناوت الحوز)

مراكش املغرب.
الحق) عبد  القر�سي  السيد 
شيشاوة) املحمدي  الحي  عنوانه)ا()

41888)شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امنو عبد املنعم عنوانه)ا()
 48888 حي ملكاسيم تحناوت الحوز)

مراكش املغرب
الحق) عبد  القر�سي  السيد 
شيشاوة) املحمدي  الحي  عنوانه)ا()

41888)شيشاوة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 االبتدائية بتحناوت بتاريخ)

2823)تحت رقم)05/2023.
786I

TAWAF ABDALLAH

AAOUD PRO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA(OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

AAOUD PRO شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 زنقة 
أحمد املجاطي إقامة األل7 الطابق 
األول - 28378 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5694(3

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AAOUD PRO

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (13 (: عنوان املقر اال تماعي)

أحمد املجاطي إقامة األل7 الطابق)

األول)-)28378)الدارالبيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: اإلله) عبد  العود  أيت  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اإلله) عبد  العود  أيت  السيد 

 292 رقم) اإلتقان  تجزئة  عنوانه)ا()

السوالم) (26482 برشيد) السوالم 

برشيد)26482.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اإلله) عبد  العود  أيت  السيد 

 292 رقم) اإلتقان  تجزئة  عنوانه)ا()

السوالم) (26482 برشيد) السوالم 

برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55679).

787I

IFSANE TRADING IMPORT EXPORT

ECONSIT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ECONSIT
مارينا دور  وهرة 3 بلوك ب الرقم 

12 - ، 12288، تامسنا املغرب
ECONSIT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : مارينا 
دور  وهرة 3 بلوك ب الرقم 12 - 

12288 تامسنا املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.99863

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (18 في) املؤرخ 
شركة ذات مسؤلية) (ECONSIT حل)
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي مارينا دور  وهرة)
 12288  -  12 الرقم) ب  بلوك  (3
تامسنا املغرب نتيجة لتوقف أنشطة)

الشركة.
و عين:

و) الفرساوي  خليل  السيد)ة()
بلوك) (3 مارينا دور  وهرة) عنوانه)ا()
تامسنا املغرب) (12288  12 ب الرقم)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
مارينا) وفي  (2822 د نرر) (2( بتاريخ)
 -  12 بلوك ب الرقم) (3 دور  وهرة)

12288)تامسنا املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم))13245.

78(I

ديوان الخدمات

GENIE TRAV EXPERT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان الخدمات
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شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16888، سيدي قاسم 

املغرب

GENIE TRAV EXPERT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

الخنيشات - 16182 سيدي قاسم 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 شتنرر) (26

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GENIE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAV EXPERT

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة او بنايات.

مركز) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

قاسم) سيدي  (16182 (- الخنيشات)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: الزياني) السالم  عبد  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الزياني) السالم  عبد  السيد 

الوسطى) القندسية  حي  عنوانه)ا()
 93182  13 رقم) مكرر  ا  (28 زنقة)

الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الزياني) السالم  عبد  السيد 

الوسطى) القندسية  حي  عنوانه)ا()

 93182  13 رقم) مكرر  ا  (28 زنقة)

الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 89 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

نونرر)2822)تحت رقم)575.

789I

FLASH ECONOMIE

DAR L›QUARTZ SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 DAR L’QUARTZ SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

صرري بو معة طابق 1الشقة 6 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.438881

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 23)د نرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (DAR L’QUARTZ SARL

وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)
صرري) زنقة  (12 اإل تماعي) مقرها 

 28888  -  6 1الشقة) بو معة طابق)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)عدم)

و ود اي نشاط تجاري.

12)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

 -  6 رقم) (1 طابق) بو معة  صرري 

28888)الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

و) العسري  هند  السيد)ة()

 4 24زنقة األهرام الطابق) عنوانه)ا()

زنقة)9 28888)الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)3215.
718I

STE HTCPRO SARL

CAFE MARCAN 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC

 CAFE MARCAN شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
أوالد زعير رقم 1883 عين عودة - 

12188 عين عودة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13(195
في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MARCAN
غرض الشركة بإيجاز):)-)مقهى.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- عودة) عين  (1883 رقم) زعير  أوالد 

12188)عين عودة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

1.888)حصة) (: السيد خالد منير)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد منير عنوانه)ا()تجزئة)
عين) (12188  1883 رقم) زعير  أوالد 

عودة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() نبيل  خالد  السيد 
 12188  1883 تجزئة أوالد زعير رقم)

عين عودة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)7)97.
711I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 RHOUCH ELEC EXECUTE ET
EXPERTISE SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT(N°1 IMM(F(NAJMAT
 JANOUB(II(EL(JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
 RHOUCH ELEC EXECUTE ET

EXPERTISE SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي حي املنزه 

عمارة ج الطابق الثاني شقة رقم 86 
- 24888 الجديدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.15669
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 28)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 RHOUCH ELEC الوحيد) الشريك 
 EXECUTE ET EXPERTISE SARL
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ  (AU
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املنزه) حي  اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
عمارة ج الطابق الثاني شقة رقم)86 
- 24888)الجديدة املغرب نتيجة ل):)

وقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي املنزه)
عمارة ج الطابق الثاني شقة رقم)86 

- 24888)الجديدة املغرب.)
و عين:

و) غوش  ادريس  السيد)ة()
حي) (86 الشقة) ج  عمارة  عنوانه)ا()
املغرب) الجديدة  (24888 املنزه)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

2823)تحت رقم)29615.
712I

كنفوب

فلوراجاردن
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كنفوب
 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA
 ،ARRAFII(IMM(B(N° 6 ، 14000

القنيطرة املغرب
فلورا اردن شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 

177 و 315 رقم 32  ردة القا�سي 
القنيطرة - 14888 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38417

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) فلورا اردن  الوحيد  الشريك 
وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)

 315 و) (177 مقرها اإل تماعي زاوية)
(- القنيطرة) القا�سي  32) ردة  رقم)
(: القنيطرة املغرب نتيجة ل) (14888

وقف نشاط الشركة.
زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
32) ردة القا�سي) رقم) (315 و) (177
القنيطرة)-)14888)القنيطرة املغرب.)

و عين:
و) بربيش  فيصل  السيد)ة()
امللكي) الجيش  شارع  (42 عنوانه)ا()
املغرب) القنيطرة  (14888  12 رقم)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)82)يناير)

2823)تحت رقم)6.
713I

PERTINENT CONSEIL

MATHANAT ANNOURAINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PERTINENT CONSEIL
 LOT(HABIBA(RUE 1 N°39 ETG
 2 HAJ(FATEH(CASABLANCA ،
20260، CASABLANCA(MAROC
 MATHANAT ANNOURAINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي الدروة 
والد زيان 26288 الكارة - 26288 

الدروة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12383

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2823 يناير) (85 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 MATHANAT الوحيد) الشريك 
رأسمالها) مبلغ  (ANNOURAINE
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
 26288 اإل تماعي الدروة والد زيان)

الكارة)-)26288)الدروة املغرب نتيجة)
ل):)توقف النشاط.

الدروة) التصفية ب  مقر  و حدد 
 26688 (- الكارة) (26288 زيان) والد 

الدروة املغرب.)
و عين:

لعناوي) فاضل  محمد  السيد)ة()
�سي محمد) تجزئة  (132 عنوانه)ا() و 
شارع الدوحة ط)2)عين الشق)28258 
)ة() كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
الدروة) (: الوثائق املتعلقة بالتصفية)

والد زيان)26288)الكارة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بررشيد  االبتدائية 

2823)تحت رقم))6.
714I

etablissement darwinier

STE JAITI NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

etablissement darwinier
 HAY(EL(MASSIRA 02 RUE(SAKIA

 EL(HAMRA(N° 20 DAKHLA ،
73000، dakhla(maroc

STE JAITI NEGOCE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

3) حي الغفران الدخلة - 37888 
الداخلة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28(7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (23 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (STE JAITI NEGOCE SARL
وعنوان) درهم  (28.888 رأسمالها)
حي) ((3 شارع) اإل تماعي  مقرها 
الداخلة) (37888 (- الدخلة) الغفران 
:)بسب7 الصعوبات) املغرب نتيجة ل)

املالية واإلدارية.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 37888 (- الدخلة) الغفران  حي  ((3

الداخلة املغرب.)

و عين:

و) مصطفى  يتي  السيد)ة()

 3681 زتقة) تبارين  حي  عنوانه)ا()

املغرب) اكادير  ((8888 الدشيرة)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) الده7  بوادي  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)2226/2022.

715I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

BEN HSSAINE ELECTO-
PLOMB TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52488، الريش 

املغرب

 BEN HSSAINE ELECTO-PLOMB

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : قصر ايت 

خو مان الريش - 52488 الريش 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.7929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 22)د نرر) املؤرخ في)

 BEN HSSAINE ELECTO-PLOMB

املسؤولية) ذات  شركة  (TRAVAUX

 18.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي قصر)

ايت خو مان الريش)-)52488)الريش)

املغرب نتيجة السباب اقتصادية.



2519 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

و عين:

و) واحو  الحسين  السيد)ة()

عنوانه)ا()قصر ايت خو مان الريش)

)ة() الريش املغرب كمصفي) (52488

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)22)د نرر)2822)وفي قصر ايت)

الريش) (52488 (- الريش) خو مان 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)25)يناير)

2823)تحت رقم))4.

716I

ADVALORIS 

SOCALIM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

SOCALIM شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

سفيان ،شارع 188،سيدي معروف 

،الدار البيضاء - 8)282 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(637

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2822 د نرر) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (3.888.888«

»2.888.888)درهم«)إلى)»5.888.888 

درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)6)535).

717I

ficogedek(sarl(au

TRANSFEM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

TRANSFEM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة 
بالطابق االول رقم 53 حي الفتح 
درب الرر ة - 58888 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

47145
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2819 فرراير) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSFEM
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العامة.
شقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بالطابق االول رقم)53)حي الفتح درب)

الرر ة)-)58888)مكناس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: خاي) اسماء) السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() خاي  اسماء) السيدة 
ع) م  الشبيك  عين  (42 رقم) (4 زنقة)

58888)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() خاي  اسماء) السيدة 

ع) م  الشبيك  عين  (42 رقم) (4 زنقة)

58888)مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (11 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2819)تحت رقم)1232.

71(I

IFCOF

زكاريا لوجيستيك

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

خفض رأسمال الشركة

IFCOF

 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

زكاريا لو يستيك شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 

لالياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق االول رقم 56 - 28888 

البيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.558529

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2823 يناير) (18 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 

من) أي  درهم«) (2.888.888« قدره)

 188.888« إلى) درهم«) (2.188.888«

عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55292).

719I

IT FIDUS

ECOMWAY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC
ECOMWAY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 4 الحرية 
1 طابق 2 رقم 4 - 8)))2 املحمدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31979
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 غشت) (38
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ECOMWAY
غرض الشركة بإيجاز):)مررمج)

اشغال متنوعة.
عنوان املقر اال تماعي):)4)الحرية)
4 - 8)))2)املحمدية) 2)رقم) 1)طابق)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: القشتولي) السيد حمزة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حمزة القشتولي عنوانه)ا()
قطاع القدس) (81 الشطر) (282 رقم)

العيايدة)19888)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد حمزة القشتولي عنوانه)ا()
قطاع القدس) (81 الشطر) (282 رقم)

العيايدة)19888)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 87 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)2728.

728I

socomif sarl

PARA MILLY :
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14888، القنيطرة املغرب
: PARA MILLY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
االسماعيلية رقم )2 ب القنيطرة 

14888 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67961
 22 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 د نرر)
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA(:(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MILLY
شبه) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صيدلية.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
القنيطرة) ب  (2( رقم) االسماعيلية 

14888)القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيدة مجدولين بلوطة)
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

 1888 (: السيدة مجدولين بلوطة)
بقيمة)188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

بلوطة) مجدولين  السيدة 
 26 شقة) سبتة  زنقة  (22 عنوانه)ا()
القنيطرة) (14888 الديوري) اقامة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بلوطة) مجدولين  السيدة 
 26 شقة) سبتة  زنقة  (22 عنوانه)ا()
القنيطرة) (14888 الديوري) اقامة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)19)يناير)

2823)تحت رقم))9487.

721I

مركز االعمال داي

اون ميديا للخدمات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مركز االعمال داي
الحي االداري اقامة العثمانية 

الطابق الثالث بني مالل ، 23888، 
بني مالل املغرب

اون ميديا للخدمات شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 
العصري اقامة اوفيسيا الطابق 
الثالث مكت7 رقم 11 بني مالل 

23888 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اون) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ميديا للخدمات.
غرض الشركة بإيجاز):)االستراد و)

التصدير)/)وكالة اشهارية.
الحي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطابق) اوفيسيا  اقامة  العصري 
مالل) بني  (11 رقم) مكت7  الثالث 

23888)بني مالل املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 166 (: اونجار) سفيان  السيد 
حصة بقيمة)16.688)درهم للحصة.

 166 (: فاضل) ابو  حمزة  السيد 
حصة بقيمة)16.688)درهم للحصة.

حصة) (166 (: وازى) عمر  السيد 
بقيمة)16.688)درهم للحصة.

 166 (: السيد عز الدين الراشدي)
حصة بقيمة)16.688)درهم للحصة.

178)حصة) (: السيد احمد مؤدن)
بقيمة)17.888)درهم للحصة.

حصة) (166 (: بدوي) امين  السيد 
بقيمة)16.688)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اونجار  سفيان  السيد 
 19 مارس زنقة قبالة رقم) (82 شارع)

بني مالل)23888)بني مالل املغرب.
السيد حمزة ابو فاضل عنوانه)ا()
دوار ايت حمي امنصور فم العنصر)

بني مالل)23888)بني مالل املغرب.
اوالد) السيد عمر وازى عنوانه)ا()
بني) (11 حمدان تجزئة الجواللي رقم)

مالل)23888)بني مالل املغرب.
الراشدي) الدين  عز  السيد 
 14 عنوانه)ا()حي قصراغزافات زنقة)
بني مالل) (23888 بني مالل) (24 رقم)

املغرب.
عنوانه)ا() مؤدن  احمد  السيد 
 21 مارس زنقة قبالة رقم) (82 شارع)

بني مالل)23888)بني مالل املغرب.
السيد امين بدوي عنوانه)ا()زنقة)
الداخلة الرقم)144)بني مالل)23888 

بني مالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() مؤدن  احمد  السيد 
 21 مارس زنقة قبالة رقم) (82 شارع)

بني مالل)23888)بني مالل املغرب
السيد امين بدوي عنوانه)ا()زنقة)
الداخلة الرقم)144)بني مالل)23888 

بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل بتاريخ)28)د نرر)

2822)تحت رقم)1291.
722I

N2M CONSEIL-SARL

ASB DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ASB DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي حي اوالد 
لحسن رقم )8 - 62888 الناضور 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)87)نونرر)2822)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
مستحضرات) وتوزيع  استيراد 
التجميل ومنتجات العناية بالجسم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (23 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)1)51.
723I

N2M CONSEIL-SARL

AZOUAGHE CASH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
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 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
AZOUAGHE CASH شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي عريض 
بلوك 1 ل 139 - 62888 الناضور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25161
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZOUAGHE CASH
معالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعامالت)-)تحويل األموال.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 62888  -  139 ل) (1 بلوك) عريض 

الناضور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد عبد الحق ازواغ)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الحق ازواغ عنوانه)ا()
 135 رقم) (292 زنقة) (82 حي عريض)

62888)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الحق ازواغ عنوانه)ا()
 135 رقم) (292 زنقة) (82 حي عريض)

62888)الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5199.
724I

N2M CONSEIL-SARL

BAZO SNC
شركة التضامن

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
BAZO SNC شركة التضامن

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
العمران رقم 96 سلوان - 62888 

الناظور املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25139

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 يناير) (89
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BAZO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SNC
ميني) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ماركت.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 62888 (- سلوان) (96 رقم) العمران 

الناظور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 58 (: البارودي) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
حصة) (58 (: عزوز) نعيمة  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
البارودي) سكينة  السيدة 
عنوانه)ا()دوار حجرة القضاء)تسافت)

62253)الدريوش املغرب.

عنوانه)ا() عزوز  نعيمة  السيد 
سلوان) (96 رقم) العمران  تجزئة 

62888)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حمداوي  أمين  السيد 
سلوان) (96 رقم) العمران  تجزئة 

62888)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5174.

725I

LAYAL CONSULTING

CAFE AAZOUZI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LAYAL CONSULTING
 LOTISSEMENT(HOURIA 3

 N°14 2EME(ETAGE ، 28820،
MOHAMMEDIA MAROC

CAFE AAZOUZI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 
 RACHIDIA(III(N° 177 BLOC(A
RDC(EL(ALIA - 28830 املحمدية 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.15725

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (31 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (CAFE AAZOUZI حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888,88
 RACHIDIA III N° 177 اإل تماعي)
 BLOC A RDC EL ALIA - 2((38
لضعف) نتيجة  املغرب  املحمدية 
نتيجة) )مقهى() الشركة) مداخيل 

املنافسة القوية.
و عين:

و) العزوزي  محمد  السيد)ة()
رقم) ا  بلوك  (3 الراشدية) عنوانه)ا()
املحمدية) (2((38  1 طابق) (177

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الجمعية) انعقاد  تم  قد  و 

 2822 د نرر) (31 بتاريخ) الختامية 

 RACHIDIA III N° 177 BLOC وفي)

A RDC EL ALIA - 2((38)املحمدية)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)24)يناير)

2823)تحت رقم)152.

726I

AMJ MANAGEMENT

BOUHARRAT SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 

االول رقم 38 طنجة ، 98888، 

طنجة املغرب

BOUHARRAT SERVICE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي منطقة 

عوامة الغربية قطعة 444 ب و 1 

طنجة - 98888 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.182881

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 د نرر) (31 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

مبلغ) (BOUHARRAT SERVICE
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

عوامة) منطقة  اإل تماعي  مقرها 

طنجة) (1 و) ب  (444 قطعة) الغربية 

(: ل) نتيجة  املغرب  طنجة  (98888  -

بدون نشاط.

و حدد مقر التصفية ب منطقة)

 1 و) ب  (444 قطعة) الغربية  عوامة 

طنجة)-)98888)طنجة املغرب.)

و عين:

و) بوحراث  حسن  السيد)ة()

عنوانه)ا()حي العوامة الغربية طنجة)

املغرب) العرائش  عياشة  (92888

كمصفي))ة()للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261991.

727I

FLASH ECONOMIE

STE SAYLOR CORP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

STE SAYLOR CORP SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة رقم 3 طابق 1 

- 28888 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5345(7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) )2)د نرر) املؤرخ في)
أبو) السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

الغالي صالح الدين كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55579).

72(I

FLASH ECONOMIE

MASSAV TRUST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MASSAV TRUST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مرس السلطان الشقة رقم 3 طابق 
1 - 28888 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5345(5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) )2)د نرر) املؤرخ في)
أبو) السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

الغالي صالح الدين كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5557).
729I

FIDUNION-MAROC

CONSORTIUM MAROCAIN
إعالن متعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CONSORTIUM MAROCAIN
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: دوار 
الكواسم، املنطقة الصناعية 

بوسكورة - - الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.321(1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
إلى) القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة املساهمة
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
السيد حمزة) املسير  استقالة  مايلي:)
هيتمي بعد تحويل الشركة إلى شركة)

املساهمة
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين أعضاء)مجلس اإلدارة):)السيد)
السيد) علي العراقي رئيسا للمجلس،)
السيد) عاما،) مديرا  هيتمي  حمزة 
اإلدري�سي) هبطي  مخلص  سيدي 

الزهراء) فاطمة  السيدة  عضو،)
 LAB(بوزوبع عضوة،)شركة املساهمة

SERVICES MAROC)عضوة
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين)FIDUNION-MAROC)مراقبا)

للحسابات
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
مايلي:)إعادة صياغة وإعتماد النظام)

األسا�سي الجديد للشركة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم.:)الذي ينص على مايلي:.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55948).

738I

GEANT CONSEIL

ST 11 PROD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GEANT CONSEIL
 LOT(IZDIHAR(N° 183 APT
 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ST 11 PROD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
عالل الفا�سي مجموعة االحباس 
2 عمارة أ الشقة رقم 21 الطابق 

الخامس مراكش. - 48878 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
115547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2821 ماي) (87
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ST 11 (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.PROD

اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أفالم) (، إعالنية) مواقع  السينمائي،)

قصيرة)،)أفالم روائية..
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
االحباس) مجموعة  الفا�سي  عالل 
الطابق) (21 رقم) الشقة  أ  عمارة  (2
مراكش) (48878 (- الخامس مراكش.)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 (88 (: البيوزي) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
حصة) (288 (: السيدة غيثة عالء)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
البيوزي) خديجة  السيدة 
 16 رقم) الحديقة  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش)48888)مراكش املغرب.
عنوانه)ا() عالء) غيثة  السيدة 
مراكش) (16 رقم) الحديقة  تجزئة 

48888)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
البيوزي) خديجة  السيدة 
 16 رقم) الحديقة  تجزئة  عنوانه)ا()

مراكش)48888)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ماي) (31 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2821)تحت رقم)21-2316483.
731I

FLASH ECONOMIE

SHOPYAN SAS
شركة التوصية باألسهم 

تأسيس شركة

 SHOPYAN SAS
 شركة ذات األسهم املبسطة

CIL مقرها اإل تماعي مكت7 بارك
 شارع يعقوب املنصور طابق رقم 5 

بالطو رقم 28 - الدار البيضاء
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بالدار)
البيضاء)و املؤرخ في)26)د نرر)2822 
لشركة) األسا�سي  القانون  إعداد  تم 
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باملميزات) املبسطة  األسهم  ذات 
التالية

SHOPYAN SAS:تسمية الشركة)
بمختصر) اإلقتضاء) عند  متبوعة 

تسميتها)
شكل الشركة):)شركة ذات األسهم)

املبسطة
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الررمجية) والحلول  األدوات  وتطوير 
؛) ميع الخدمات املتعلقة بـالتجارة)
والرقمية)؛)نقل الحمالت اإلعالنية إلى)

الخارج)؛)االستشارات
في إستراتيجية التسويق و

؛) القنوات) متعددة  اتصاالت 
إنشاء)مواقع الوي7

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة

العزيز) عبد  املساهمين:السيد 
السيد) (, فونتي,السيد حسن الوردي)
,)السيد مصطفى الوردي) رضا عوني)
,)السيد محمد تهراست),)السيد عبد)

الرحمان حسني ادري�سي
السيد  الل اعويطا),السيد عبد)
الجواد بوشيخ),السيد الياس قديري)
,السيد) الباقي) عبد  عصام  ,السيد 

زكرياء) ويط
(: اال تماعي) املقر  عنوان  (CIL

مكت7 بارك
طابق) املنصور  يعقوب  شارع 
الدار) (- (28 بالطو املكت7 رقم) (5 رقم)

البيضاء
شرط املوافقة:)في نهاية فترة عدم)
النقل) حالة  في  (، للتصرف) القابلية 
املقترح لألوراق املالية الذي لم يؤد)
إلى املمارسة الكاملة أو الجزئية لحق)
التحويل) إ راء) يجوز  ال  (، الشفعة)

املذكور
موافقة) على  الحصول  بعد  إال 
الشروط) وفق  املراقبة  لجنة 
من) (18.6 املادة) في  عليها  املنصوص 

الالئحة.
 118.888 الشركة:) رأسمال  (
درهم،)مقسمة الى)1188)سهم بقيمة)

188)درهم للواحد)
الرئيس:)السيد محمد تهراست

السجل) في  مسجلة  الشركة 

رقم) تحت  البيضاء) للدار  التجاري 

567949

732I

FIDARCO

 GSOF شركة ج س ا ف 

COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسمال الشركة

FIDARCO

 N°357 Rue(Mostapha(El(Maani

، 30000، Casablanca(MAROC

 GSOF شركة ج س ا ف 

COMPANY شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 216 

شارع الزرقطوني الطابق السادس - 

28258 الدار البيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3377

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم) (2822 د نرر) (23 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 

من) أي  درهم«) (1.288.188« قدره)

 281.888« إلى) درهم«) (1.481.188«

عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55667).

733I

Valoris Partners

HYRENCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Valoris Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et

 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

HYRENCO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مرس السلطان - 28886 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(7775

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (86 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()صابري رحاوي) تفويت السيد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (688
 CONSACT AS(2.138)حصة لفائدة

بتاريخ)86)يناير)2823.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)1)555).
734I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

BENI DAY AUTOMOTIVE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME(ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
BENI DAY AUTOMOTIVE شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي عند مركز 
االعمال داي تجزئة العثمانية الحي 
االداري الطابق الثالث - 23888 بني 

مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13597
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (27
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BENI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DAY AUTOMOTIVE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع ا زاء)

السيارات واشغال مختلفة و البناء.
عنوان املقر اال تماعي):)عند مركز)
الحي) العثمانية  تجزئة  داي  االعمال 
23888)بني) (- االداري الطابق الثالث)

مالل املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد السفياني هشام)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد السفياني هشام عنوانه)ا()
حي الصفا الزنقة)4)الرقم)12 23888 

بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد السفياني هشام عنوانه)ا()
حي الصفا الزنقة)4)الرقم)12 23888 

بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
28)يناير) االبتدائية ببني مالل بتاريخ)

2823)تحت رقم)1394.
735I

FLASH ECONOMIE

 أبرازيف و فورم فكترى
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

شركة التحاليل واإلستشارات
الضحى

إستشارة و تسيير املحاسبة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 100.000،00 درهم
مقرها الرئي�سي : بسمة 1 عمارة 
)1 الطابق األول عين السبع 

الدارالبيضاء
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التعريف الضريبي ))83)16 
الضريبة التجارية 38398842 

ص.و.ض.ج 6799879
السجل التجاري 133189

اإلستتنائي) العام  الجمع  محضر 
أل ل تعيين مسير  ديد

أبرازيف و فورم فكترى
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بمساهم واحد
راسمالها:)100.000،00)درهم

مقرها الرئي�سي زاوية شارع يعقوب)
حنين) ابن  اسحاق  زنقة  (3 املنصور)

طابق)1)شقة1)الدارالبيضاء
العام) الجمع  محضر  بمو 7 
 01/12/2021 بتاريخ) اإلستتنائي 

تقرر ما يلي):
السيدة) تعيين  قدو  نائل  السيد 
الوطنية) بطاقتها  صحصاح  فاطمة 
كمسيرة  ديدة) (444 ك) ب  رقم 
للشركة).)و بهذا تصبح الشركة تسير)
بمسيرين كل من السيد نائل قدو أو)
السيدة فاطمة صحصاح مع توقيع)

منفصل و ملدة غير محدودة.)
السيدة فاطمة صحصاح تصرح)

بأنه قبلة التعيين.
تحديث النظام األسا�سي للشركة)
العام) الجمع  محضر  بمو 7 

اإلستتنائي بتاريخ)01/12/2021 
يوم) القانوني  الوضع  تم 
التجارية) باملحكمة  (03/01/2018
بالدارالبيضاء)تحت عدد)3)886534 

السجل التجاري رقم.)343291 
736I

FLASH ECONOMIE

ITAL MATERIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 » ITAL MATERIEL « 
 شركـة محدودة املسؤولية 

 الرأسمـال اال تمـاعي: 
188.888درهـم

الرقم 7 محل تجاري رقم 1 تجزئة 
عوادي 1 بوزنيقة.

بقرار من الشريك الواحد بتاريخ)
30/12/2022،)تقــرر ما يلي:)

للشركة) املسبقة  التصفية  (-

املذكورة أعاله)

مقدود) محمد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة املذكورة اعاله)

بكتابة) القانـوني  اإليـداع  تم 

االبتـدائية) باملحكمة  الضبط 

 18/10/2023 بتاريخ) ببنسليمان 

تحت الرقم)33.

737I

EXAUDICO

 NIPPON EXPRESS 
MOROCCO FREE ZONE

إعالن متعدد القرارات

EXAUDICO

 rue(du(marché(Maarif 30 ، ,

20000، CASABLANCA(MAROC

 NIPPON EXPRESS MOROCCO 

FREE ZONE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 
رقم )3 منطقة تجهيز الصادرات اتو 

موتيف سيتي طنجة - 98888 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.129333

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)شتنرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:82 رقم) قرار 

مايلي:)تغير إسم الشركة

على) ينص  الذي  (:8( رقم) قرار 
مايلي:)رفع رأس املال

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ينص) الذي  (:82 رقم) بند 

إلى) الشركة  إسم  تغير  مايلي:) على 

 NIPPON EXPRESS MOROCCO

 FREE ZONE

على) ينص  الذي  (:8( رقم) بند 
مايلي:)•)زيادة رأس املال عينيا ليصل)

إلى)588,)95,76)درهم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر) (2( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2821)تحت رقم)12271.
73(I

CABINET BAHMAD

NOMO PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني  ليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب
NOMO PRODUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي امللك 

املكون من القسمة املفرزة 45 شقة 
رقم 54 الطابق الخامس عمارة أ 

إقامة TAMARIS شارع موالي عبد 
هللا - 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132543

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (89
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOMO PRODUCTION
القيام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بخدمات إدارية ومعلوماتية.
امللك) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
45)شقة) املكون من القسمة املفرزة)
أ) عمارة  الخامس  الطابق  (54 رقم)
شارع موالي عبد) (TAMARIS إقامة)

هللا)-)48888)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 68.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

روز) ماري  سيسيل  السيدة 

ب) س  إ  (16 عنوانه)ا() كازانوفاس 
تولوز) (31888 كافاريلي) كومبانس 

فرنسا.

السيد  ون فيلي7 فرنسوا ماسو)

فونتين) دو ال  ري  ون  (2 عنوانه)ا()

66888)بيربينيون فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

روز) ماري  سيسيل  السيدة 

ب) س  إ  (16 عنوانه)ا() كازانوفاس 
تولوز) (31888 كافاريلي) كومبانس 

فرنسا

السيد  ون فيلي7 فرنسوا ماسو)

فونتين) دو ال  ري  ون  (2 عنوانه)ا()

66888)بيربينيون فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)97)143.

739I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

NEW MA23 SARL 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D’EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE(RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ‘CASABLANCA

MAROC

 NEW(MA23 SARL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 5 شارع 
عبدهللا بن ياسين العمارة بيلدون 

الطابق 5 رقم 5 الدار البيضاء 

االنشاءات العقارية 88)28 الدار 

البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567973

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEW (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MA23 SARL

غرض الشركة بإيجاز):)االنشاءات)

العقارية.

شارع) (5 (: عنوان املقر اال تماعي)
بيلدون) العمارة  ياسين  بن  عبدهللا 
البيضاء) الدار  (5 رقم) (5 الطابق)

الدار) (28(88 العقارية) االنشاءات 

البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الحق اتكالت):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اتكالت) الحق  عبد  السيدة 
رقم) (31 زنقة) االسرة  حي  عنوانه)ا()

البيضاء) الدار  الشق  عين  (135

17188)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

اتكالت) الحق  عبد  السيد 
رقم) (31 زنقة) االسرة  حي  عنوانه)ا()

البيضاء) الدار  الشق  عين  (135

17188)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)-.

748I

cabinet(aux(services(des(affaires

 WANDERLUST
 MANAGEMANT AND

SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 WANDERLUST MANAGEMANT

AND SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 

حا�سي البيض الطاوس الريصاني - 

52458 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16619

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 WANDERLUST MANAGEMANT

.AND SERVICES

غرض الشركة بإيجاز):)االواء.

قصر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- الريصاني) الطاوس  البيض  حا�سي 

52458)الريصاني املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد بلغيت باباط):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.

السيدة لوار ميكان را):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() باباط  بلغيت  السيد 

حي) الزهراء) فاطمة  تجزئة  (83 رقم)

مكناس) (588(8 ويسالن) الرياض 

املغرب.

عنوانه)ا() را  ميكان  لوار  السيدة 

االسكا امريكا)99581)االسكا امريكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() محمد  باباط  السيد 

رقم)83)تجزئة فاطمة الزهراء)ويسالن)

8)588)مكناس املغرب

الصمد) عبد  بابابط  السيد 

فاطمة) تجزئة  (83 رقم) عنوانه)ا()

 588(8 حي الرياض ويسالن) الزهراء)

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)23)يناير)

2823)تحت رقم)16619.

741I

MOHAMED SAFRIOUI

SGTM STFA
تعيين متصرفين

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

SGTM STFA »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 2 

 BOULEVARD ZERKTOUNI

20000 - الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

»تعيين متصرفين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.296919

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)د نرر)2822

خالل) متصرفين  تعيين  تقرر 

السنوات املالية التالية:)

للبت) العمومي  اال تماع  حتى  (-

بتاريخ) مغلق  الحسابات  بشأن 

31/12/2027

األشخاص الطبيعيون:)

السيد)ة()هشام القباج بصفته)ا()

ب:) عنوانه)ا() والكائن  متصرف 

مغربي)28888)الدار البيضاء)اململكة)

املغربية

القباج) علي  محمد  السيد)ة()

والكائن) متصرف  بصفته)ا()

الدار) (28888 مغربي) ب:) عنوانه)ا()

البيضاء)اململكة املغربية

املمثل) (( االعتباريون) األشخاص 

الدائم(:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (-

 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55894).

742I

KOFIPRO

SARL AU VVS SERVICES 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

KOFIPRO

113 زنقة الصفاء تجزئة بنيس حي 

الراحة ، 38848، فاس املغرب

 SARL AU VVS SERVICES شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : مكت7 2 

عمارة لفونطين شارع أحمد شوقي 

فاس - 38888 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.71487

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2823 يناير) (18 املؤرخ في)

شركة) (SARL AU VVS SERVICES

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

 188.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

مكت7)2)عمارة لفونطين شارع أحمد)

املغرب) فاس  (38888 (- فاس) شوقي 

نتيجة لحل شركة.
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و عين:
و) كوارتي  محمد  السيد)ة()
تجزئة) الصفاء) زنقة  (113 عنوانه)ا()
بنيس حي الراحة فاس)38848)فاس)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 2 وفي مكت7) (2823 يناير) (18 بتاريخ)
شوقي) أحمد  شارع  لفونطين  عمارة 

فاس)-)38888)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)24)يناير)2823 

تحت رقم)5864/23.

743I

F.C.G.E

SOUMAM CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH ،
40140، MARRAKECH(MAROC

SOUMAM CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة دار 
السالم عمارة 24 شقة 21 الطابق 
 ماعة سعادة مراكش. - 48888 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132617
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUMAM CONSULTING
غرض الشركة بإيجاز):)استشارة)،)

تدبير و تسيير املقاوالت.
مع) قات  العال  تدبير  و  اإلشهار 

الزبناء)و خدمات عن بعد.

أشغال البناء)و األشغال العامة..
عنوان املقر اال تماعي):)تجزئة دار)
الطابق) (21 شقة) (24 السالم عمارة)
 48888 (- مراكش.) سعادة   ماعة 

مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 58 (: السيد سيدي محمد بلقائد)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 58 (: الحي) عبد  سليمة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بلقائد) محمد  سيدي  السيد 
عمارة) السالم  دار  تجزئة  عنوانه)ا()
الطابق  ماعة سعادة) (21 24)شقة)

مراكش.)48888)مراكش املغرب.
الحي) عبد  سليمة  السيدة 
 16 ابواب مراكش منطقة) عنوانه)ا()
عمارة رقم)))مراكش)48888)مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الحي) عبد  سليمة  السيدة 
 16 ابواب مراكش منطقة) عنوانه)ا()
عمارة رقم)))مراكش)48888)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143995.

744I

IFSANE TRADING IMPORT EXPORT

 IFSANE TRADING IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 IFSANE TRADING IMPORT
EXPORT

تجزئة النسيم شارع املقاومة العمارة 
7الرقم 4 ، 38))2، املحمدية 

املغرب

 IFSANE TRADING IMPORT
EXPORT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 
النسيم شارع املقاومة العمارة 
7الرقم 4 - 38))2 املحمدية 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.15343

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (18 في) املؤرخ 
 IFSANE TRADING IMPORT حل)
مسؤلية) ذات  شركة  (EXPORT
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
النسيم) تجزئة  اإل تماعي  مقرها 
 4 7الرقم) العمارة) املقاومة  شارع 
نتيجة) املغرب  املحمدية  (2((38  -

لتوقف نشاط الشركة.
و عين:

و) الفرساوي  محمد  السيد)ة()
بيين-31 الحقول  طريق  عنوانه)ا()
2584 39288)بيين سويسرا كمصفي)

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
تجزئة) وفي  (2822 د نرر) (29 بتاريخ)
العمارة) املقاومة  شارع  النسيم 
7الرقم)4 - 38))2)املحمدية املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)26)يناير)

2823)تحت رقم)166.
745I

EUREXMA

BCC SERVICES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 1(7

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

BCC SERVICES شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

سارية بن زنيم الطابق 3 رقم 3 بالمي 
- 28888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569831
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BCC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICES
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
زنقة) (12 (: عنوان املقر اال تماعي)
سارية بن زنيم الطابق)3)رقم)3)بالمي)

- 28888)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
188)حصة) (: السيد نبيل الواعير)

بقيمة)18.888)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الواعير  نبيل  السيد 
95218)سانت) شارع سان اكسوبري)

 راتين فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الواعير  نبيل  السيد 
95218)سانت) شارع سان اكسوبري)

 راتين فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55219).
746I
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FLASH ECONOMIE

SASSARI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تأسيس شركة) تم  (,2823 يناير) (18
باملواصفات) املسؤولية  محدودة 

التالية:
 SASSARI PROMO«« التسمية:)

.S.A.R.L
ما وريل) إقامة  التجاري:) املقر 
سيدي) (G3 N3القدس عمارة 

الررنو�سي الدار البيضاء.
الهدف التجاري:)-)منعش عقاري

 188.888 في) محدد  الرأسمال:)
حصة كما) (1888 درهم مقسمة إلى)

يلي:
 588 املعتصم) محمد  السيد  (-

حصة.
 588 الطي7) بن  كريم  السيد  (-

حصة.
املدة:)99)سنة من تاريخ تأسيسها)
التسيير:)السيد محمد املعتصم.

املحكمة) القانوني:) اإليداع 
الرقم) تحت  البيضاء) الدار  التجارية 
)))54))سجل تجاري رقم)963)56.

747I

REGRAG

REGRAG
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

REGRAG
 RUE 16 NOVEMBRE 29

 ،BUREAU(RDC(VN(FES ، 30000
فاس املغرب

REGRAG شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )3 
بلوك تجزئة نسيم الطابق األول 

بنسودة فاس - 38888 فاس املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.22947

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2823 يناير) (1( املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

الصادري مهدي كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)23)يناير)2823 

تحت رقم)453.

74(I

ELITE CONSEILS

 CENTRE DE NEPHROLOGIE
 ET D›HEMODIALYSE

OUALILI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELITE CONSEILS

 N°634 BUREAU(N°4 ETAGE

 2 QUARTIER(AL(MASSAR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

 ET D’HEMODIALYSE OUALILI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 94 

تجزئة اسيف د شارع موالي عبد هللا 

اسيف مراكش - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132437

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE DE NEPHROLOGIE ET

.D’HEMODIALYSE OUALILI

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
مركزتصفية الدم و امراض الكلى.

 94 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
عبد) موالي  شارع  د  اسيف  تجزئة 
هللا اسيف مراكش)-)48888)مراكش)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة غزالن حبالي):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
حصة) (588 (: امالل) ربيع  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حبالي  غزالن  السيدة 
تجزئة املنار لحلو عمارة س)38)الشقة)
48888)مراكش) 2)مراكش) 6)الطابق)

املغرب.
 126 السيد ربيع امالل عنوانه)ا()
 13188 حي املامون بوزنيقة) (4 شقة)

بوزنيقة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 126 السيد ربيع امالل عنوانه)ا()
 13188 حي املامون بوزنيقة) (4 شقة)

بوزنيقة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143769.
749I

NJ BUSINESS

RR TRAD
إعالن متعدد القرارات

NJ BUSINESS
مكات7 مرينا مكت7 رقم 19 الطابق 
التالث شارع عبد الكريم بنجلون 
املدينة الجديدة فاس املغرب، 

38888، فاس املغرب
RR TRAD »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: 68 ط 

قطعة ارضية دليلة ج ضحى عمارة 
ط68 ج.ه89 الطابق 1 شقة 5 

فاس-املغرب - - فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.69427
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)يناير)2823
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت حصص)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ا الطابق) ((9 نقل املقر الرئي�سي من)
تغات فاس- (3 السفلي تجزئة املنتزه)
املغرب الى)68)ط قطعة ارضية دليلة)
ج ضحى عمارة ط68)ج.ه89)الطابق)

1)شقة)5)فاس-املغرب)
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحيين القانون االسا�سي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)25)يناير)2823 

تحت رقم)96)5.

758I

رمزي لالستشارات

PETRICA
إعالن متعدد القرارات

رمزي لالستشارات
شارع 24 نونرر عمارة حمدي ولد 

الرشيد الطابق رقم 81 شقة رقم 81 
العيون ، 78888، العيون املغرب

PETRICA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة امكال 
رقم 125 املر�سى العيون - 78888 

العيون املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(7(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:81 رقم) قرار 

مايلي:)رفع رأسمال الشركة)
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على) ينص  الذي  (:82 رقم) قرار 
مايلي:)انشاء)فرع تابع للشركة)

على) ينص  الذي  (:83 رقم) قرار 
مايلي:)توسيع نشاط الشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:82 رقم) بند 
مايلي:)نشاط الشركة)

على) ينص  الذي  (:86 رقم) بند 
مايلي:)مساهمة الشركة

على) ينص  الذي  (:87 رقم) بند 
مايلي:)رأس مال الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3881/2023.

751I

MCG

�سي في بي بي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسمال الشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
�سي في بي بي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي كم 12، 

طريق وارزازات، دوار كزوال - 48888 
مراكش املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.73299
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2823 يناير) (83 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 
من) أي  درهم«) ((48.888« قدره)
 668.888« إلى) درهم«) (1.588.888«
عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144182.

752I

METROPOLE BUSINESS CENTER

SUMMER TRADE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ، 
رقم) الدار البيضاء ، 28368، الدار 

البيضاء املغرب

SUMMER TRADE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 11 رقم الشقة 

32 - 28368 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUMMER TRADE

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطنية والدولية.

59)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
الشقة) رقم  (11 الطابق) الزرقطوني 

32 - 28368)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1888 (: فاطمة) عبيد  السيدة  (-

بقيمة)188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فاطمة  عبيد  السيدة 
قطاع)23)اقامة نخيل الرياض عمارة)
3)شقة)1)حي الرياض)-)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فاطمة  عبيد  السيدة 
قطاع)23)اقامة نخيل الرياض عمارة)
3)شقة)1)حي الرياض)-)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55584).

753I

ألومنيوم التوتة

ألومنيوم التوتة
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ألومنيوم التوتة
)6، شارع أزرو ، 93888، تطوان 

املغرب
ألومنيوم التوتة شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي )6، شارع 

أزرو - 93888 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32799
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ألومنيوم التوتة.
غرض الشركة بإيجاز):)اإلستيراد،)
اإلينوكس) و  األلومنيوم  في  واالتجار 

ومشتقاتهما.
عنوان املقر اال تماعي):))6،)شارع)

أزرو)-)93888)تطوان املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد عبد العزيز ناضر)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد العزيز ناضر عنوانه)ا()

حي التقدم زنقة زهير بن أبي سلمى)
رقم)9) 18198)اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد العزيز ناضر عنوانه)ا()

حي التقدم زنقة زهير بن أبي سلمى)
رقم)9) 18198)اليوسفية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)8179.

754I

ديوان الخدمات

AMRI CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 94 سيدي 

قاسم ، 16888، سيدي قاسم 

املغرب

AMRI CASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

الكرينات الواد  ماعة زيرارة - 

16888 سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29481

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (86

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMRI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.CASH
تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االموال.
دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- زيرارة) الواد  ماعة  الكرينات 

16888)سيدي قاسم املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 688 (: العمري) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 288 (: بوبراك) مالك  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 288 (: بوبراك) امنية  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة فاطمة العمري عنوانه)ا()
الصفاء) حي  اللوكوس  واد  زنقة  (9

القرية)11888)سال املغرب.
السيدة مالك بوبراك عنوانه)ا()9 
زنقة واد اللوكوس حي الصفاء)القرية)

11888)سال املغرب.
السيدة امنية بوبراك عنوانه)ا()9 
زنقة واد اللوكوس حي الصفاء)القرية)

11888)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة العمري عنوانه)ا()
الصفاء) حي  اللوكوس  واد  زنقة  (9

القرية)11888)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ)

يناير)2823)تحت رقم)16.
755I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 FIDES MODULAR
FABRICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشاء)فرع تابع للشركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
عمارة رقم 75. شارع محمد الخامس 

- الشقة رقم 15 - الطابق الثالث ، 
24848، الجديدة اململكة املغربية

 FIDES MODULAR
FABRICATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 

القطعة 247-278 مكت7 184 - 
ملك رأفت عدنان رأفت مشتهى 
- القصيص الصناعية الرابعة 
- ))1111 دبي اإلمارات العربية 

املتحدة.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28251

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2822 د نرر) (87 في) املؤرخ 
تحت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)
 FIDES MODULAR التسمية)
بالعنوان) الكائن  و  (FABRICATION
النصر) (35 بقعة) النجد  تجزئة 
 24888  -  3/4/5/7/8/9/10
املسير) و  املغربية  اململكة  الجديدة 
هارون صديقي) من طرف السيد)ة()

محمدأمجد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

2823)تحت رقم)29668.

756I

cabinet nabil el azouzi

ITAPHARMA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

cabinet nabil el azouzi
 Rue(jbal(ELAYACHI(IMM 28
 2 ièm 2tage(AGDAL(RABAT ،

10100، RABAT(MAROC
ITAPHARMA شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املحل 

التجاري 1 و 2 الطابق األر�سي طريق 
القنيطرة تجزئة رياض املحيط رقم 
6 بوشوك سال - 11818 سال املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27353

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (83 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()محمد بلقر�سي) تفويت السيد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (5.888
18.888)حصة لفائدة السيد))ة()ربيع)

العطاري بتاريخ)83)يناير)2823.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (23 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48431.
757I

ايت ربيع

 ENTREPRISE MAROCAINE
 DES OUVRAGES,
 DES VOIRIES, DES

 INFRASTRUCTURES ET
 DES AMENAGEMENTS

« ,EMOVIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايت ربيع
 RES(EL(RAHA(IMM 07 APPT

 09 ASKEJOUR, MARRAKECH ،
48168، مراكش املغرب

 ENTREPRISE MAROCAINE DES
 OUVRAGES, DES(VOIRIES, DES

 INFRASTRUCTURES ET DES
 « AMENAGEMENTS ,EMOVIA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
الراحة عمارة 7 شقة 9 أسكجور 
مراكش - 48168 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132619
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ENTREPRISE MAROCAINE DES
 OUVRAGES, DES VOIRIES, DES
 INFRASTRUCTURES ET DES

.« AMENAGEMENTS ,EMOVIA
غرض الشركة بإيجاز):)1.)االشغال)
2.)مقاول في) املختلفة واشغال البناء)

العقار)3)صناعة مستلزمات البناء.
إقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
أسكجور) (9 شقة) (7 عمارة) الراحة 

مراكش)-)48168)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: عال) بن  صادق  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عال  بن  السيد صادق 
 9 شقة) (7 عمارة) الراحة  إقامة 
مراكش) (48168 مراكش) أسكجور 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عال  بن  السيد صادق 
 9 شقة) (7 عمارة) الراحة  إقامة 
مراكش) (48168 مراكش) أسكجور 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143996.
75(I

رمزي لالستشارات

MEDIA MARKETING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)
رمزي لالستشارات

شارع 24 نونرر عمارة حمدي ولد 
الرشيد الطابق رقم 81 شقة رقم 81 

العيون ، 78888، العيون املغرب
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MEDIA MARKETING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي حي 

الحجري رقم 16 العيون - 78888 
العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.39457
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)23)يناير)2823)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
حراسة.) املناولة.) الخدمات:) (
تنظيف.)نقل  ميع مواد ومواد البناء)
وحسابه.) الغير  لحساب  والبضائع 

 ميع أعمال البناء)والتطوير..
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3879/2023.

759I

ELARJEWELRY

ELAR JEWELRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELARJEWELRY
2 الزنقة 22 حي  وادي بن مسيك 

الدار البيضاء، 28888، الدار 
البيضاء املغرب

ELAR JEWELRY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )1 زنقة 
15 حي  وادي بن مسيك 28888 

الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

561377
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (87
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ELAR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.JEWELRY
صياغة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املجوهرات.
زنقة) (1( (: عنوان املقر اال تماعي)
 28888 مسيك) بن  حي  وادي  (15

الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العر�سي  مريم  السيدة 
مسيك) بن  حي  وادي  (22 زنقة) (2

28888)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العر�سي  مريم  السيدة 
مسيك) بن  حي  وادي  (22 زنقة) (2

28888)الدار البيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 87 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم)45194).
768I

مكت7 الرياني للمحاسبة

STE TRAVACO
إعالن متعدد القرارات

مكت7 الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم238 تطوان ، 

93848، تطوان املغرب
STE TRAVACO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
الجيش امللكي قيسارية املوحدين 
رقم 79 تطوان - 93888 تطوان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.18481

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)85)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر اإل تماعي للشركة

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير  ديد للشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد

بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) اإل تماعي  املقر  تحويل 

قيسارية) امللكي  الجيش  شارع  من 

شقة) إلى  تطوان  (79 رقم) املوحدين 

ب115  الواقعة  (( رقم) (1 بالطابق)

شارع املسيرة حي بئر ازطوط واد لو)

تطوان

على) ينص  الذي  (:6 رقم) بند 

احماد) ليلى  السيدة  فوتت  مايلي:)

58)حصة من اسهم الشركة لفائدة)

سنة) املزداد  مراحة  يوسف  السيد 

للبطاقة) الحامل  (06/12/1963

L151288(الوطنية رقم

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

 5888 احماد) ليلى  السيدة  فوتت 

لفائدة) الشركة  رأسمال  من  درهم 

سنة) املزداد  مراحة  يوسف  السيد 

للبطاقة) الحامل  (06/12/1963

L151288(الوطنية رقم

على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 

احماد) ليلى  السيدة  استقالة  مايلي:)

و تعيين مسير  ديد للشركة السيد)

يوسف مراحة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (26 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2822)تحت رقم)2542.

761I

cabinet nabil el azouzi

ITAPHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue(jbal(ELAYACHI(IMM 28
 2 ièm 2tage(AGDAL(RABAT ،

10100، RABAT(MAROC
ITAPHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها اال تماعي املحل 

التجاري 1 و 2 الطابق األر�سي طريق 
القنيطرة تجزئة رياض املحيط رقم 

6 بوشوك سال - 11818 سال.
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27353

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2823 يناير) (83 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48431.

762I

PME CONSULTING GROUP

NAFOUR PROMOTION
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PME CONSULTING GROUP
رقم 66، املكت7 11، الطابق الثاني، 

مرك7 الجواهر، شارع السالوي، 
املدينة الجديدة، فاس ، 38888، 

فاس املغرب
NAFOUR PROMOTION شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 66 
املكت7 18 الطابق الثاني مرك7 

الجواهر شارع السالوي. - 38888 
فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAFOUR PROMOTION
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري وبصفة عامة كل العمليات)
العقارية) وغير  العقارية  التجارية،)
واملالية املتعلقة بصفة مباشرة أو غير)

مباشرة بالهدف املذكور أعاله..
 66 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
مرك7) الثاني  الطابق  (18 املكت7)
 38888 (- السالوي.) شارع  الجواهر 

فاس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
بلغري�سي) الواحد  عبد  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
بلغري�سي) الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا()دوار أوالد حمو أوالد الطي7)

38888)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
بلغري�سي) الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا()دوار أوالد حمو أوالد الطي7)

38888)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)25)يناير)2823 

تحت رقم)92)5.

763I

SKJ CONSULTING

بالك بريد كافي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SKJ CONSULTING

 BD(DERFOUFI(IMM(DOUHI 57

 1er(ETAGE(APPT(N°2-OUJDA ،

60000، OUJDA(maroc

بالك بريد كافي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

بوقنادل تجزئة بوقنادل رقم 24 

و دة 68888 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48445

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بالك) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بريد كافي.

غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

طريق) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 24 رقم) بوقنادل  تجزئة  بوقنادل 

و دة)68888)و دة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (588 (: يماني) يحي  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.

 588 (: خليفة) حليمة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

بقيمة) (588 (: يماني) يحي  السيد 

188)درهم.

 588 (: خليفة) حليمة  السيدة 

بقيمة)188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

دوار) السيد يحي يماني عنوانه)ا()

اوالد برغيوة اهل انجاد عمالة و دة)

68888)و دة املغرب.

السيدة حليمة خليفة عنوانه)ا()

زنقة) بلحسين  تجزئة  الزيتون  حي 

و دة) (68888  291 رقم) برشيد 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

دوار) السيد يحي يماني عنوانه)ا()

اوالد برغيوة اهل انجاد عمالة و دة)

68888)و دة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2396.

764I

FORAFRIC MAROC

PRODELA
إعالن متعدد القرارات

FORAFRIC MAROC

 rue(Bab(Mansour, espace ,29

 porte(d’Anfa(casablanca،

20100، casablanca(maroc

PRODELA »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها اال تماعي: ملتقى 

طريق الجديد و مراكش الوازيس 

العليا - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62(65

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))2)أبريل)2818

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
رفع رأسمال الشركة من)6.888.888 

12888.888)درهم،)وذالك) درهم إلى)

6.888)حصة  ديدة من فئة) بخلق)

1888)درهم للحصة الواحد.ة.

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 RODELA من) شركة  اسم  تغيير 

PRODELA.SA(إلى(Remix

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 Le( capital( social( est( fixé( à( la
 somme de 12 888 888.88 DH,
 divisé en 12 888 actions d’une
 seule catégorie de 1 888 (mille(
 dirhams chacune, numérotées

.de 1 à 12 888
على) ينص  الذي  (:2 رقم) بند 
 la dénomination social est(:مايلي

PRODELA
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)2818)تحت رقم)9832.

765I

INASS BUSINESS CENTRE

 GROUP NAFOURA
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

INASS BUSINESS CENTRE
 AV PRINCE MLY ABDELLAH
 RESIDENCE TAOUFIK N°24

 APPARTEMENT(N°11 ETAGE 3 ،
90000، TANGER(MAROC

 GROUP NAFOURA SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

خميس املضيق  ماعة بني دركول 
قيادة ودائرة باب تازة - 91882 

شفشاون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (281( د نرر) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد) اكدي  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (288
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (28.888
د نرر) (1( اكدي عبد الخالق بتاريخ)

.281(
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 2( بتاريخ) بشفشاون  االبتدائية 

د نرر))281)تحت رقم)311/2018.

766I
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AFS MOROCCO

TACHFIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFS MOROCCO
 Appt 4 Imm(D(Residence(Al
 Yamama(Secteur 9 Lot 20

Avenue Al Yazidi Hay Riyad-
Rabat، 12000، الرباط املغرب

TACHFIR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي عقد 
توطين ب 54، زنقة تانسيفت الشقة 
رقم 1 الراط أكدال - 12888 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

165529
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TACHFIR
الررمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكمبيوتر) وأنشطة  واالستشارات 

األخرى.
عقد) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
توطين ب)54،)زنقة تانسيفت الشقة)
رقم)1)الراط أكدال)-)12888)الرباط)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: االدري�سي) أنس  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() االدري�سي  أنس  السيد 
بلحسن) محمد  شارع  ملين  إقامة 
الرباط) ملين  مسجد  الوزاني 

السوي�سي)12888)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() االدري�سي  أنس  السيد 

بلحسن) محمد  شارع  ملين  إقامة 

الرباط) ملين  مسجد  الوزاني 

السوي�سي)12888)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)515.

767I

CABINET ANESS

MAGICAL EVENTS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تماعي للشركة

CABINET ANESS

 HAY(ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC

MAGICAL EVENTS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 19, 

حي العبادي في التأمين امللك هلل - 

12818 تمارة اململكة املغربية.

تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1891(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل) (2822 نونرر) (21 املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

التأمين) في  العبادي  حي  (,19 »رقم)

اململكة) تمارة  (12818 (- هلل) امللك 

املغربية«)إلى)»محل)2,)تجزئة الذهبية)

رقم)56 - 12858)الصخيرات اململكة)

املغربية«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)671.

76(I

CABINET ESSADKIA

sbartim
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°48 bd bir anzarane n°

40،(65450،(taourirt(maroc

sbartim)شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم)27)الزنقة)24)حي)

الحرية الجنوبية العيون سيدي ملوك)-)65458 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رقم التقييد في السجل التجاري):)1617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 شتنرر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.sbartim

اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اخرى او اعمال البناء.
رقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الجنوبية) الحرية  حي  (24 الزنقة) (27

 65458 (- ملوك) سيدي  العيون 

العيون املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (588 (: السيد ليتيم رشيد)

بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد خالد الصبار):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد ليتيم رشيد عنوانه)ا()
 26 رقم) (15 زنقة) الجنوبية  الحرية 

65458)العيون املغرب.

عنوانه)ا() الصبار  خالد  السيد 
 65458 12 )3)رقم) حي النخلة زنقة)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد ليتيم رشيد عنوانه)ا()
 26 رقم) (15 زنقة) الجنوبية  الحرية 

65458)العيون املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونرر) (25 االبتدائية بتاوريرت بتاريخ)

2822)تحت رقم)467.

769I

CABINET(DAMI(&(ASSOCIES

مينوتغي الشرق
إعالن متعدد القرارات

CABINET(DAMI & ASSOCIES
 BD DE LA RESISTANCE ,169
 7 EME(ETAGE 169, BD(DE(LA
 RESISTANCE 7 EME(ETAGE،

20490، CASABLANCA(MAROC
مينوتغي الشرق »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: املنطقة 
الصناعية رقم 4 و دة - 68844 

و دة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.139(9

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
من) الشركة  رأسمال  زيادة  مايلي:)
21.888.888)درهم إلى)32.318.888 

درهم مساهمة عينية
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
استقالة مسير مساعد السيد) مايلي:)
للبطاقة) الحامل  واعد  الكريم  عبد 
وتأكيد) (BE  682362 رقم) الوطنية 
وظائفه) في  الوحيد  املسير  تعيين 
الحامل) الزين  الدين  نور  السيد 

M 221151(للبطاقة الوطنية رقم
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) ( الوحيد) البنكي  التوقيع 
للبطاقة) الحامل  الزين  الدين  نور 

M 221151(الوطنية رقم
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
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بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

 32.318.888 الشركة) رأسمال  يبلغ 

 323.188 إلى) مقسمة  وهي  درهم.)

(، للحصة) درهم  (188 بقيمة) حصة 

مدفوعة بالكامل لصالح شركة زين)

( كابيتال إنفيست الشريك الوحيد)
م..............) زين كابيتال إنفيست ش.)

 ZINE CAPITAL حصة) (323.188

INVEST

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2361.

778I

CABINET ANESS

MAGICAL EVENTS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

CABINET ANESS

 HAY(ALAOUIYINE ، 12050، ,25

TEMARA MAROC

MAGICAL EVENTS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي محل 2, 

تجزئة الذهبية رقم 56 - 12858 

الصخيرات اململكة املغربية.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1891(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2822 نونرر) (21 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

-)خدمة التجارة اإللكترونية.

-)تجارة وبيع اللوازم املكتبية,)مواد)

إعالمية,)املواد االستهالكية واملعدات)

املهنية.

والنشر) الرقمية  الطباعة  (-

والتصميم واإلعالن والخدمات ذات)

الصلة.

-)تصميم وطباعة بطاقات العمل)

والكتيبات والنشرات وامللصقات..

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (26 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)671.
771I

nador conseil sarl au

OUARIAMED-CAR
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
OUARIAMED-CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: تقاطع 

الزنقة رقم 84 و شارع االمير سيدي 
محمد رقم 486 حي لعرا�سي - 

62888 الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.14867

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)86)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت السيد الوريا�سي محمد  ميع)
حصصه في الشركة)))5888()للسادة)
محمد) عجاجي  و  ايوب  املوساوي 

مناصفة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

قبول البيع املذكور
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الوريا�سي) السيد  استقالة  قبول 
الشركة) تسيير  منص7  من  محمد 
و) ايوب  املوساوي  السادة  وتعيين 

عجاجي محمد
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  النظام  تغيير 
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد الى شركة محدودة املسؤولية)
على) ينص  الذي  6و7:) رقم) بند 
ب) يقدر  الشركة  راسمال  مايلي:)
 5888 الى) مقسمة  درهم  (588888

درهم) (188 بقيمة) ا تماعية  حصة 
للحصة موزعة مناصفة بين السيد)

املوساوي ايوب و عجاجي محمد
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
مايلي:)تسير الشركة من قبل السادة)

املوساوي ايوب و عجاجي محمد)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5212.
772I

nador conseil sarl au

IMMO DAM AMIN PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
IMMO DAM AMIN PRO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

العمران رقم 1)26 سلوان - 6288 
الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25141

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DAM AMIN PRO
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري)-)البناء)واالشغال العمومية)

-)استيراد وتصدير  ميع املنتجات.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 6288 (- سلوان) (26(1 العمران رقم)

الناظور املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (588 (: عزيز) كري  السيد 
بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد عميري عي�سى):)588)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عزيز  كري  السيد 
هوالندا))هوالندا.

عنوانه)ا() عزيز  عميري  السيد 
مرك7 كولينا ديلمار اقامة)15)الطابق)
االول الشقة رقم)155 98888)طنجة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فقير عمر عنوانه)ا()تجزئة)
 62888 سلوان) (18( رقم) العمران 

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5213.

773I

nador conseil sarl au

ANWB CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
ANWB CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 71 شارع 
الحسن االول - 62888 الناظور 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(793

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (ANWB CAR
مقرها) وعنوان  درهم  (588.888
االول) الحسن  شارع  (71 اإل تماعي)
(: الناظور املغرب نتيجة ل) (62888  -

حل مبكر للشركة.



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2534

و حدد مقر التصفية ب)71)شارع)
الناظور) (62888 (- االول) الحسن 

املغرب.)
و عين:

الحفيظ) عبد  زعاج  السيد)ة()
 2( رقم) لحسن  اوالد  عنوانه)ا() و 
62888)الناظور املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5211.
774I

nador conseil sarl au

AGUA Y SAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
AGUA Y SAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
موسكو رقم 84 الطابق االول 

شقة رقم 2 لعري الشيخ - 62888 
الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23525
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2823 يناير) (26 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  (AGUA Y SAL
مقرها) وعنوان  درهم  (188.888
 84 رقم) موسكو  شارع  اإل تماعي 
لعري) (2 رقم) شقة  االول  الطابق 
املغرب) الناظور  (62888 (- الشيخ)

نتيجة ل):)حل مبكر للشركة.
شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق االول شقة) (84 موسكو رقم)
رقم)2)لعري الشيخ)-)62888)الناظور)

املغرب.)

و عين:
و) دعالل  محمد  السيد)ة()
امللكي) الجيش  شارع  عنوانه)ا()
املغرب) الناظور  (62888  1(3 رقم)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5179.

775I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE AFRGARICH TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،
72888، السمارة املغرب

 STE AFRGARICH TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة  بل 
بوغافر رقم 19 السمارة - 72888 

السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1465
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (281( أكتوبر) (26
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRGARICH TRAVAUX
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واشغال متنوعة.
عنوان املقر اال تماعي):)زنقة  بل)
 72888 (- السمارة) (19 رقم) بوغافر 

السمارة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امنكور حسنا):)588)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.

588)حصة) (: السيد دباب سعيد)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حسنا  امنكور  السيد 
17السمارة) رقم) بوغافر  زنقة  بل 

72888)السمارة املغرب.
عنوانه)ا() سعيد  دباب  السيد 
 2(( رقم) (82 ربي7) الوحدة  مخيم 

السمارة)72888)السمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سعيد  دباب  السيد 
 2(( رقم) (82 ربي7) الوحدة  مخيم 

السمارة)72888)السمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونرر) (8( االبتدائية بالسمارة بتاريخ)

)281)تحت رقم)184/2018.
776I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

RIADS CONSTELLATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة العابد الفا�سي شارع 
ابن الخطي7 الشقة 3 بورمانة ، 

38868، فاس املغرب
RIADS CONSTELLATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 22 درب 

املقري الرطل فاس املدينة - 38888 
فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.253(1
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 نونرر) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الفتاح) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (18 الصفار)
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (18 أصل)
لورنزيتي) فيليكس  سيرج  باسكال 

بتاريخ)29)نونرر)2822.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
التجارية بفاس بتاريخ)84)يناير)2823 

تحت رقم)5626.
777I

KISSAN CONSULTING 

SOPEFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

KISSAN CONSULTING
 47Rue(Othman(Bnou(Affan

 6ème(Etage(N°11 Casablanaca ،
28888، الدار البيضاء املغرب

SOPEFI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
ملوية الطابق االول رقم 126 - 
28228 الدار البيضاء املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك 
الرسمية عدد)5752)بتاريخ)25)يناير)

.2823
:)رقم التقييد في السجل) بدال من)

التجاري:)57579 
السجل) في  التقييد  رقم  (: يقرأ)

التجاري:)67579 
الباقي بدون تغيير.

77(I

FOUZMEDIA

 SOCIETE BELKHAYAT
WORKSHOP

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE BELKHAYAT

WORKSHOP شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد



2535 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الصناعية البلدية الرقم 8) - 

14888 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

67993

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE BELKHAYAT (:

.WORKSHOP

:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

أشغال النجارة.

املنطقة) (: عنوان املقر اال تماعي)

الصناعية البلدية الرقم)8) - 14888 

القنيطرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

الخياط) ابن  الحسين  السيد 

تجزئة) عنوانه)ا() الحسني  الزكاري 

354 14888)القنيطرة) لوفالون فيال)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

الخياط) ابن  الحسين  السيد 

تجزئة) عنوانه)ا() الحسني  الزكاري 

354 14888)القنيطرة) لوفالون فيال)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)24)يناير)

2823)تحت رقم)-.

779I

FOUZMEDIA

MEZIANE ABDELHAK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MEZIANE ABDELHAK شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 38 شارع 
اإلمام علي مكت7 رقم 2 - 14888 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(825
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEZIANE ABDELHAK
تا ر في) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الرخام
-)االشغال املختلفة او البناء

-)االستيراد والتصدير.
38)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
 14888  -  2 رقم) اإلمام علي مكت7 

القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
سروخي) الرحيم  عبد  السيد 
رقم) (3 ب) العربي  املغرب  عنوانه)ا()

)17 14888)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

سروخي) الرحيم  عبد  السيد 
رقم) (3 ب) العربي  املغرب  عنوانه)ا()

)17 14888)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)25)يناير)

2823)تحت رقم)-.
7(8I

aice compta

ATELIER NEW CITY DESIGN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 ATELIER NEW CITY DESIGN

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
الحاج عمر الريفي رقم 5) الطابق 
الثاني - 8)282 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(943

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATELIER NEW CITY DESIGN
إرشادات) (: غرض الشركة بإيجاز)

التصميم.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطابق) ((5 رقم) الريفي  عمر  الحاج 
الثاني)-)8)282)الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 
188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: شراري) حسني  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شراري  حسني  السيد 
 6 الشقة) (2 الطابق) فيردي  زنقة  (9
بلفدير)21888)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() شراري  حسني  السيد 
 6 الشقة) (2 الطابق) فيردي  زنقة  (9
بلفدير)21888)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5541).

7(1I

CENTRE AZROU SERVICES

 STE CAFE LE ROCHER DE
L›ATLAS

إعالن متعدد القرارات

CENTRE AZROU SERVICES
 CENTRE(AZROU ، 53100،

AZROU MAROC
 STE CAFE LE ROCHER DE

L’ATLAS »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 6 تجزئة 
آدم - 53188 آزرو املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1179

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
التحقق والتأكيد من تفويت)58888 
مصطفى) السادة  طرف  من  حصة 
الى) العلوي  احمد  وموالي  العلوي 

السيد حسن عبد الصديق
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
مايلي:)تحيين القانون األسا�سي بتغيير)

الفصول)7-6-1)و)14 
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قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير السيد موالي احمد)

عبد) حسن  السيد  وتعيين  العلوي 

الصديق كمسير وحيد للشركة)

على) ينص  الذي  (:4 رقم) قرار 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ينص) و14:) (1-6-7 بند رقم)

على مايلي:)تعديل البنود

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

2823)تحت رقم)29.

7(2I

nador conseil sarl au

HOTEL GIRALDA
شركة املساهمة

خفض رأسمال الشركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

HOTEL GIRALDA شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الجيش امللكي رقم 288 - 62888 

الناظور املغرب.

خفض رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2395

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2822 د نرر) (18 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  خفض 

من) أي  درهم«) (6.1(8.888« قدره)

»7.588.888)درهم«)إلى)»1.328.888 

عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم«)

األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (18 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5133.

7(3I

ERRIH SERVICES SARL AU

ERRIH SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ERRIH SERVICES SARL AU
صندوق الرريد 264 ، 78888، 

العيون املغرب
ERRIH SERVICES SARL AU شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الحزام تجزئة الحجري - 78888 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44331
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ERRIH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICES SARL AU
تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واستراد قطع غيار السيارات.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 78888 (- الحجري) تجزئة  الحزام 

العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:
1.888)حصة) (: السيد انس الريح)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد انس الريح عنوانه)ا()بلوك)
 78888 )4)حي موالي رشيد) 81)رقم)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد انس الريح عنوانه)ا()بلوك)
 78888 )4)حي موالي رشيد) 81)رقم)

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم))379.

7(4I

benzakour and partners advisory

 LES 3 AMIS DE
L›ATLANTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

 benzakour and partners
advisory

 avenue 2 Mars ، 20000، ,49
casablanca maroc

 LES 3 AMIS(DE(L’ATLANTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 173 

طريق زناتة عين السبغ - 28888 
الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.246(29
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2817 84)فرراير) املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()فرض)

عبدهللا كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

فرراير)2817)تحت رقم)88627294.

7(5I

مكت7 الرياني للمحاسبة

STE MARTIMMO
إعالن متعدد القرارات

مكت7 الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم238 تطوان ، 

93848، تطوان املغرب
STE MARTIMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 
املساوي تجزئة رقم 5 شقة رقم 3 
إقامة شيماء طريق سبتة تطوان - 

93888 تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.13283

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))8)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
امزي7) السيد مصطفى  وفاة  مايلي:)
48)حصة) وتوزيع حصصه التي تبلغ)
لفائدة ورثته محمد امزي7)28)حصة)
وسعيدة) حصة  (18 امزي7) والزهرة 

امزي7)18)حصة
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
 18 مايلي:)فوت السيد محمد امزي7)
لفائدة) درهم  (1888 بقيمة) حصص 
السيدة الزهرة امزي7 وفوت كذلك)
درهم) (1888 بقيمة) حصص  (18

لفائدة السيدة سعيدة امزي7
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير  ديد للشركة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 48 املروني) مروان  السيد  امتالك 
امتالك) و  الشركة  أسهم  حصة من 
حصة) (38 امزي7) الزهرة  السيدة 
من أسهم الشركة و امتالك السيدة)
حصة من أسهم) (38 سعيدة امزي7)

الشركة
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 488 املروني) مروان  السيد  امتالك 
درهم من رأسمال الشركة و امتالك)
السيدة الزهرة امزي7)388)درهم من)
السيدة) امتالك  و  الشركة  رأسمال 
من) درهم  (388 امزي7) سعيدة 

رأسمال الشركة
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
للشركة) مسير  ديد  تعيين  مايلي:)

السيد مروان املروني
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (26 االبتدائية بتطوان بتاريخ)

2822)تحت رقم)2559.
7(6I
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FIDUNION-MAROC

PROMOWELL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PROMOWELL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تقاطع 
زنقة دينيس بابان و زنقة فوريست - 

18888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

113181
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2881 نونرر) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMOWELL
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
تقاطع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
زنقة دينيس بابان و زنقة فوريست)-)

18888)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 288.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد السليماني اإلدري�سي)
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.688 (:

للحصة.
السيدة حرية مدرمي):)488)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد السليماني اإلدري�سي)
عنوانه)ا()تجزئة ارياج زنقة)1)رقم)43 
البيضاء) الدار  (18888 كاليفورنيا)

املغرب.

عنوانه)ا() مدرمي  حرية  السيدة 
تجزئة ارياج زنقة)1)رقم)43)كاليفورنيا)

18888)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد السليماني اإلدري�سي)
عنوانه)ا()تجزئة ارياج زنقة)1)رقم)43 
البيضاء) الدار  (18888 كاليفورنيا)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2881)تحت رقم)286991.
7(7I

FLASH ECONOMIE

ROTO PLUS SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ROTO PLUS SARL AU
املقر اال تماعي : زاوية زنقة األمير 

موالي عبدهللا و زنقة النخلة، 
الطابق 4 ،شقة 7 ،العمارة 1 - 

البيضاء
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عقد  بمو 7 
شركة) تأسيس  تم  (، (03/01/2023
لشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الوحيد)،)و ذات الخصائص التالية):

-)الصيغة):)شركة ذات املسؤولية)
املحدودة لشريك الوحيد

روطو بليس ش.م.م) (: التسمية) (-
 SARL AU ROTO PLUS(ش.و

الشركة) غرض  عين  (: الغرض) (-
باملغرب كما بالخارج في):
*)الطباعة و اإلشهار)

العمليات) عامة  ميع  بصفة  و 
املالية و العقارية املتعلقة) التجارية،)
بغرض) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الشركة والتي من شأنها أن تساهم في)

تطوير و ازدهار الشركة.
-)املقر اال تماعي:)زاوية زنقة األمير)
موالي عبدهللا و زنقة النخلة،)الطابق)

4)،شقة)7)،العمارة)1)-)البيضاء)،
تاريخ) من  سنة  (99 املدة:) (-

التسجيل بالسجل التجاري.

 188.888 حدد في) (: رأس املال) (-

حصة من) (1888 إلى) درهم مقسمة 

الواحدة) للحصة  دراهم  (188 فئة)

مكتتبة على الشكل التالي):

 1888 فاطمة) محسني  السيدة 

حصة

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير) (-

محسني فاطمة مسيرة للشركة ملدة)

غير محددة.

تبتدئ من) (: السنة اال تماعية) (-

81)يناير وتنتهي في)31)د نرر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع  (-

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة)

رقم) تحت  بالبيضاء،) التجارية 

55129)88.)بتاريخ.25/01/2023. 

السجل التجاري):)569377.

الضريبة املهنية):)195)5355

للنسخة و البيان

7((I

FLASH ECONOMIE

DISNEG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

DISNEG

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(37(7

قفل التصفية

في) املؤرخ  املصفي  بمقت�سى قرار 

 28 في) املسجل  و  (2822 د نرر) (12

د نرر)2822)قرر

وإنهاء) للتصفية  النهائي  اإلغالق 

 (37(7 رقم) التجاري  السجل 

قدره) مال  برأس  (DISNEG لشركة)

 3 ،)واملو ود في) 100،000.00)درهم)

حميد) السيد  مصفيها  سناء،) ،زنقة 

كيناني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54373)

7(9I

FLASH ECONOMIE

VD CONSULTING 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 VD CONSULTING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 رقم 
5 مسجد الكسيرن الزرقطوني حي 
املحمدي - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.275879

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 15)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 VD CONSULTING(الشريك الوحيد
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 رقم)
حي) الزرقطوني  الكسيرن  مسجد  (5
البيضاء) الدار  (28888 (- املحمدي)
اي) و ود  عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري.
مكت7) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مسجد الكسيرن الزرقطوني) (5 رقم)
حي املحمدي)-)28888)الدار البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) حدناوي  خالد  السيد)ة()
 11 رقم) (3 زنقة) (2 امل) عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (28888 الررنو�سي)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55597).
798I
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FIDPER

مقهى الحمومي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDPER
 OUISLANE ، 50080، MEKNES

MAROC
مقهى الحمومي شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املحالت 
رقم 86 و 87 ، إقامة السوسان 1 ، 
وسالن - مكناس - 58845 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(859
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
مقهى) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الحمومي.
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

املحالت) (: عنوان املقر اال تماعي)
(،(1 87)،)إقامة السوسان) 86)و) رقم)
مكناس) (58845 (- مكناس) (- وسالن)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد رضوان الحمومي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رضوان الحمومي عنوانه)ا()
 5 رقم) شقة  (، (1 السوسان) إقامة 
مكناس) (58845 مكناس) (- وسالن)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان الحمومي عنوانه)ا()
 5 رقم) شقة  (، (1 السوسان) إقامة 
مكناس) (58845 مكناس) (- وسالن)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)1523.
791I

فك تايري

فك تايري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة
فك تايري

ساحة موالي علي الشريف، عمارة 
النخيلة الطابق 1 رقم 4، حسان 
الرباط ، 18828، الرباط املغرب
فك تايري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 

ابن سينا شقة رقم 11 اكدال 
الرباط - 18828 الرباط املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2822 نونرر) (8( املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 11 رقم) ابن سينا شقة  شارع  (59«
الرباط) (18828 (- الرباط) اكدال 
 1 إقامة نخيلة طابق) (« إلى) املغرب«)
ساحة موالي علي) (2 الكائن) (4 شقة)
الرباط) (18828 (- الرباط) الشريف 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (2( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2822)تحت رقم)18969.
792I

موثق

 ديوان االستاد عزالعرب الكتاني 
 GCD « موثق بالدارالبيضاء

INTERNATIONALE« SARL شركة 
ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 
2.888.888 درهم املقر اال تماعي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

الكتاني) االستاد عزالعرب  ديوان 
موثق بالدارالبيضاء

 GCD INTERNATIONALE«  «
SARL)شركة ذات مسؤولية محدودة)
املقر) درهم  (2.888.888 رأسمالها)
زاوية) أنفا,) :63شارع  اال تماعي)
الدار) السعيد,) إقامة  واشنطن,)

البيضاء)السجل التجاري):)51355 
حصص) تفويت  عن  إعالن  (

ا تماعية)
تلقاه) رسمي  عقد  بمقت�سى  (-I
موثق) الكتاني٬) العرب  عز  األستاذ 
 23 4)شتنرر و) بالدار البيضاء٬)بتاريخ)

اكتوبر2828):)
-)فوت السيد ياسين موعمر ستة)
حصة) ()6(88( مئة) وثمان  أالف 
(« (« ا تماعية التي يملكها في شركة)
 GCD INTERNATIONALE« SARL

لفائدة السيدة ر اء)بلمين).)
7من) و) (6 رقم) البنود  تغيير  (-

القانون األسا�سي للشركة)
بلمين) ر اء) السيدة  -تأكيد 

كمسيرة وحيد للشركة.)
األسا�سي) النظام  »مالءمة 

للشركة«
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يوليوز)2822)تحت رقم)38)32).
793I

I-E-INFORMATIQUE

WETRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

 WETRANS
 شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 315 شارع 
السفير بن عائشة إقامة بن عائشة 
الطابق الثاني ، شقة رقم 21 الدار 

البيضاء 
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.352235

االستقالة) الوحيد  الشريك  قرر 
للشركة) وحيد  كمسير  وظيفته  من 
وتعيين السيد أحمد شنايدر املسير)
(، (WETRANS لشركة) الوحيد 
الوظيفة التي قبلها الشريك الجديد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54759).

794I

I-E-INFORMATIQUE

WETRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

WETRANS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي مقرها 315 
شارع السفير بن عائشة إقامة بن 

عائشة الطابق الثاني ، شقة رقم 21 
الدار البيضاء

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.352235
1.)قررت املساهم الوحيد السيدة)
حصة) (1888 بيع) اليوسفي  نعمة 
التي تملكها في شركة)WETRANS)إلى)
تم) (.

ً
أحمد شنايدر ويفوضه صراحة

التجارية) باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بالدار البيضاء)بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم)54759).

795I

I-E-INFORMATIQUE

WETRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

 WETRANS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي

315 شارع السفير بن عائشة إقامة 
بن عائشة الطابق الثاني ، شقة رقم 

21 الدار البيضاء
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توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.352235

يقرر املساهم الوحيد إضافة) (.1

الكائن اال تماعي لالستيراد والتصدير)

إلى العناصر اال تماعية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54759).

796I

كرور عبد الرحمان

STE DROG FER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اعالن حل شركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

ومصحح) (26/12/2022 في) املؤرخ 

تقرر) (27/12/2022 بتاريخ) اإلمضاء)

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)

100000،00)درهم وعنوان)

(،444 رقم) اال تماعي:) مقرها 

بنور،) سيدي  الخير  ارض  تجزئة 

التجاري) السجل  في  واملسجلة 

بنور) لسيدي  االبتدائية  باملحكمة 

تحث عدد)3329)نتيجة عدم تحقيق)

الهدف املنشود من تأسيسها،)وقد تم)

تعيين السيدة فجاجي زين7 الحاملة)

 121424MC الوطنية رقم) للبطاقة 

 7 مجموعة) (733 برقم) الساكنة  و 

حي بام سيدي بنور مصفية للشركة)

بصفتها مسيرة وشريكة وحيدة،)وقد)

املقر) في  التصفية  مقر  تحديد  تم 

اال تماعي للشركة نفسه.

تم ايداع ملف حل الشركة بكتابة)

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيدي)

بنور تحث عدد)269. 

797I

COFISCOM

ASSURANCES EJJELTHI
إعالن متعدد القرارات

 K.A.Z(IMPORT(EXPORT « «
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها اال تماعي 68.888,88 

درهم 
 تجزئة بنصالح القطعة )7 شارع 
االهرام الطابق الثاني حي املسيرة 

بركان : املقر اال تماعي
- حل الشركة قبل األ ل املحدد لها.

- تعيين مصف الحسابات.
- تعيين مقر تصفية الحسابات.

شركـة) شركــاء) قرر  (2821 يونيو)
بمقت�سى الجمع العــام فــوق العــادة)

بتاريــخ)21 
 SOCIETE » K.A.Z IMPORT

EXPORT« S.A.R.L
محـــدودة) مســؤوليـــة  ذات  شركــــة 

معرفة باسمها اعاله مايلي:
-)حل الشركة قبل األ ل املحدد)

لها.
-)تعيين مصف الحسابات):)السيد)

عجرودي كمال
الحسابات) تصفية  مقر  تعيين  (-
بنصالح) تجزئة  (: التالي) بالعنوان 
الطابق) االهرام  شارع  (7( القطعة)

الثاني حي املسيرة بركان
تم اإليداع القانوني لدى كتابة) (-
برركان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)12)يناير)2823 
سجل تجاري رقم) (21 تحت رقم)

7187
ملخص قصد النشر)

79(I

EFFICACITE

ORIENT DEV
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EFFICACITE
281 عمارة امعمر شارع الزرقطوني 
الحي القديم تاوريرت 88)65 املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد )في طور التصفية ( 

 ORIENT DEV

و عنوان مقرها اال تماعي تقاطع 

شارع محمد الخامس و زنقة امينة 

برحيلية الطالق الخامس 68848 

و دة املغرب

حل الشركة 
رقم التقييد في السجل التجاري 

27783

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)83)اكتوبر)2828

تقرر حل الشركة زات مسؤولية)

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

ORIENT DEV

و) درهم  (18.888 راسمالها) مبلغ 

عنوان مقرها اال تماعي تقاطع شارع)

محمد الخامس و زنقة امينة برحيلية)

68848و دة) الخامس) الطالق 

املغرب نتيجة ل):قفل الشركة.

تقاطع) في  التصفية  مقر  حدد  و 

زنقة) و  الخامس  محمد  شارع 

الخامس) الطالق  برحيلية  امينة 

السيد) عين  و  املغرب  68848و دة 

تجزئة) عنوانه  و  ازماني  اشرف 

الحبوس الزاري)68848)و دة املغرب)

كمصفي للشركة.

الحدود) االقتضاء) عند  و 

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

د نرر) (82 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2828)تحت رقم)17)2

799I

OPENADVIZOR SARL AU

OPENADVIZOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OPENADVIZOR SARL AU

بامليي،زنقة سومية ، إقامة شهرزاد 

3، طابق 5، رقم 22، الدار البيضاء، 

املغرب 

OPENADVIZOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي بامليي،زنقة 
سومية ، إقامة شهرزاد 3، طابق 5، 

رقم 22، الدار البيضاء، املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(341

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (86
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OPENADVIZOR
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والدعم) والتدقيق  االستشارات 
لألفراد والشركات والهيئات العامة أو)

الخاصة األخرى.
االستراتيجية) في  االستشارات 
والتنظيم والتشخيص واإلدارة ونظم)
املعلومات واملوارد البشرية والتسويق)
واالتصال)،)من التصميم إلى التنفيذ.

خدمات التدري7 والندوات.
وتوفير) صياغة  في  املساعدة 
املشورة) وتقديم  (، اإلدارية) الوثائق 
أو) (، والدعم للحصول على التمويل)

أي مساعدات حكومية أخرى.
املتا ر) وإدارة  وتشغيل  بيع 

اإللكترونية..
عنوان املقر اال تماعي):)بامليي،زنقة)
(،5 3،)طابق) سومية)،)إقامة شهرزاد)

رقم)22،)الدار البيضاء،)املغرب)
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مسعود) الحاج  عدنان  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888 (:

للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

مسعود) الحاج  عدنان  السيد 
و) املدارس  زنقة  زاوية  عنوانه)ا()
الدار) (، 1،)رقم1) شارع غاندي،طابق)

البيضاء،)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
مسعود) الحاج  عدنان  السيد 
و) املدارس  زنقة  عنوانه)ا(زاوية 
الدار) (، 1،)رقم1) شارع غاندي،طابق)

البيضاء،)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)-)تحت)

رقم)-.
(88I

YAZ Consulting

YAZ Consulting
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YAZ Consulting
مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد
في:) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
د نرر)6 2822)بالرباط و التي تحمل)

الخصائص التالية:
الهدف اال تماعي:)

الررمجة واإلستشارة ونشاطات) (-
أخرى في اإلعالميات

-)الهندسة والدراسات املالية)؛
-)اإلستشارة وتدبير املخاطر

 18888,88 (: الشركـة) رأسمال 
من) حصة  (188 إلى) مقسمة  درهم 
فئة188)درهم للحصة الواحدة)188 

حصة)
فهد) السيد  الشركاء:) صفات 

اليوسفي
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمرر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
إقامة) درعا  (: اال تماعي) املقر 

أكدال) (5 رقم) شقة  الزهراء) فاطمة 
الرباط)

املسير):)فهد اليوسفي
(: التجاري) بالسجل  التقييد  رقم 

165193
(81I

SMARTMAN-COMPTA

STRILAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 SMARTMAN سمارتمانكنتا)
COMPTA

)18)زنقة رحال بن احمد الطابق)
اقامة الرداد بيلڢدير) (5 االول الرقم)

الدار البيضاء
ذات) شركة  (STRILARستريالر

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
اإل تماعي)18  مقرها  وعنوان 
االول) الطابق  احمد  بن  رحال  زنقة 
اقامة الرداد بيلڢدير الدار) (5 الرقم)

البيضاء)
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري)
.55(753

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امين) محمد  )ة() السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (588 القادري)
)ة() حصة لفائدة السيد) (588 أصل)
د نرر) (15 صالح الدين غزالي بتاريخ)

.2822
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5452).
(82I

GHIZLANE DOUBLANE

ENNAKHLI ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم)5)عمارة العبدي شارع محمد)
السادس)،)24888،)الجديدة املغرب

 ENNAKHLI ARCHITECTURE
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
شارع) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
القدس تجزئة السكن األنيق عمارة)
 يت سانتر الطابق الثاني مكت7 رقم)

18 - 28888)الدار البيضاء)املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.4((645

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)21)أكتوبر)2821)تم تحويل)
للشركة) الحالي  اال تماعي  املقر 
السكن) تجزئة  القدس  »شارع  من)
الطابق) سانتر  عمارة  يت  األنيق 
الثاني مكت7 رقم)18 - 28888)الدار)
البيضاء)املغرب«)إلى)»عمارة املنصور)
باهلل شارع محمد الخامسشقة رقم)
15)الطابق الثالث)-)24888)الجديدة)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2821)تحت رقم)88829).
(83I

موثق

 MACNIL SARL شركة 
»ماكنيل«ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تماعي للشركة

موثق
)44)شارع محمد الخامس وزنقة)
الطابق) الثانية  صوفيا  اقامة  الون 
(،28388 (، البيضاء) (11 رقم) الرابع 

الدار البيضاء)املغرب
شركة) (MACNIL SARL  
ذات) شركة  »ماكنيل«ش.م.م 

املسؤولية املحدودة
الدار) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
البيضاء)46)شارع سعد بن ابي وقاص)

- 28588)الدار البيضاء)املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.123573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))2)د نرر)2821)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
بن) سعد  شارع  (46 البيضاء) »الدار 
البيضاء) الدار  (28588 (- ابي وقاص)
املغرب«)إلى)»الدار البيضاء)شارع واد)
تانسيفت العمارة)8))املحل التجاري)
الدار) (28588 (- ش.ش.) مكرر  (3

البيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 81 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم)44297).
(84I

موثق

شركة »إيميل كار 
بريستيج«ش.م.م ذات الشريك 

 EMILE CAR« الوحيد
PRESTIGE« SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

موثق
)44)شارع محمد الخامس وزنقة)
الطابق) الثانية  صوفيا  اقامة  الون 
(،28388 (، البيضاء) (11 رقم) الرابع 

الدار البيضاء)املغرب
شركة)»إيميل كار بريستيج«ش.م.م)
 EMILE CAR«(ذات الشريك الوحيد
شركة ذات) (PRESTIGE« SARL AU
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد
بالدار) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
البيضاء)45)سانت أومير شارع ايميل)
الدار) (28588 (- زوال الطابق االر�سي)

البيضاء)املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري)
.329943

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) 27)شتنرر) املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()أقالل)

 ميلة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 8( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

نونرر)2822)تحت رقم)45843).
(85I
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STE DEEP CLEANING SARL AU

DEEP CLEANING SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

STE DEEP CLEANING SARL AU
 LOT AZZOUZIA N°124(
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 DEEP CLEANING SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
العزوزية رقم )124 مراكش - 

48888 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49641

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (14 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم«) (6.888.888,88«
إلى) درهم«) (2.888.888,88« من)
طريق) عن  درهم«) ((.888.888,88«
إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات) (:

إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143551.
(86I

FIDUCIAIREJAD

KISSAN JARDIN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH(MARRAKECH،

MAROC 48888، مراكش
KISSAN JARDIN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : دوار 

حاحا رقم 166 اسكجور مراكش - 
4888 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.97381

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (23 املؤرخ في)
شركة) (KISSAN JARDIN SARL
مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي دوار حاحا رقم)166 
مراكش) (4888 (- مراكش) اسكجور 

املغرب نتيجة لغياب النشاط.
و عين:

و) بوحفي  محمد  السيد)ة()
 144 رقم) (5 سعادة) عنوانه)ا()
املغرب) مراكش  (48888 املحاميد)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)29)نونرر)2822)وفي دوار حاحا)
 4888 (- اسكجور مراكش) (166 رقم)

مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143745.
(87I

FIDUCIAIREJAD

 MOROCCAN PERFECT
TRADING SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

FIDUCIAIREJAD
 MARRAKECH(MARRAKECH،

MAROC 48888، مراكش
 MOROCCAN PERFECT

TRADING SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : حركات 

رقم 2/1147 طريق اوريكة 
تسلطانت - 48888 مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.56471
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 نونرر) (22 في) املؤرخ 
 MOROCCAN PERFECT حل)
ذات) شركة  (TRADING SARL AU
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 188.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
اوريكة) طريق  (1147/2 حركات رقم)
مراكش املغرب) (48888 (- تسلطانت)

نتيجة لغياب النشاط.
و عين:

و) ثابت  امين  محمد  السيد)ة()
 392 -3ب-رقم) املسيرة) عنوانه)ا()
)ة() 48888)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
حركات) وفي  (2822 نونرر) (2( بتاريخ)
رقم)1147/2)طريق اوريكة تسلطانت)

- 48888)مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم))14374.

(8(I

مكت7 مو�سى رشيد

ATLAS HANDASSA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مكت7 مو�سى رشيد
عمارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع محمد الخامس م ج ، 58888، 
مكناس املغرب

ATLAS HANDASSA شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي طابق 

سفلي رقم 7, س97 - س)9, رياض 
الزيتون - 58888 مكناس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.36177
العام) الجمع  بمقت�سى 
د نرر) (15 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  (2822
درهم«) (2.888.888« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) ((.888.888« من) أي 
طريق) عن  درهم«) (18.888.888«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إ راء) (:

املحددة املقدار و املستحقة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)156.
(89I

مكت7 التوثيق

LOTISSEMENT ANDALOUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكت7 التوثيق
تطوان طريق سبتة اقامة حدائق 

مر ان الطابق االر�سي شقة رقم 3، 
9388، تطوان املغرب

 LOTISSEMENT ANDALOUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تطوان 
الطريق الرئسية )2 حدائق مر ان 

الطابق االر�سي بلوك د 93888 
تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31545

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()الحسن الشبتي)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (338
)ة()شركة) 338)حصة لفائدة السيد)
 26 بتاريخ) (AMRO HOLDING

د نرر)2822.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (84 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2624.
(18I

L D T CONSULTING

AFZOU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

L D T CONSULTING
AFZOU شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة تشاد 
رقم )7 حي الوحدة 81 - 78888 

العيون املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29959

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بياهي الدليمي) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.888

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888

 16 محمد ماءالعينين ماعينيا بتاريخ)

يناير)2823.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (23 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3858/2023.

(11I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

PALMERO TRAVAIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET EL BATRA CONSEIL

SARL

 IM(BARDAI(B(N°1 AV(ABOU

 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR(MARRAKECH ،

400000، MARRAKECH(MAROC

PALMERO TRAVAIX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم36 

دوار ايت محند مزوضة شيشاوة - 

48888 امنتانوت املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.467

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))2)أكتوبر)2822)تقرر حل)

ذات) شركة  (PALMERO TRAVAIX

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (28.888

محند) ايت  دوار  رقم36) اإل تماعي 

مزوضة شيشاوة)-)48888)امنتانوت)

املغرب نتيجة اللحل املبدئي لشركة)

باملرو لالشغال.

و عين:
و) محمد  بلمنصور  السيد)ة()
تجزءة عين) (37 قم) (5 امل) عنوانه)ا()
 18888 الرباط) م  حي  املسيرة  شق 
الرباط املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
رقم36  وفي  (2822 نونرر) (89 بتاريخ)
(- ايت محند مزوضة شيشاوة) دوار 

48888)امنتانوت املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) بامنتانوت  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)467/2022.

(12I

CECOGEL(/(SARL

RH P&C
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
RH(P&C شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي و دة، 
شارع الحسن الثاني رقم 111 - 

68888 و دة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27787

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2823 يناير) (1( املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (RH( P&C الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)
شارع) و دة،) اإل تماعي  مقرها 
 68888  -  111 رقم) الثاني  الحسن 
عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  و دة 

استمرارية املشروع.
التصفية ب و دة،) و حدد مقر 
 -  111 رقم) الثاني  الحسن  شارع 

68888)و دة املغرب.)

و عين:
السيد)ة()رقية العراقي و عنوانه)ا()

)24/ب9  لويس) شارع  بروكسيل 

1858)بروكسيل بلجيكا كمصفي))ة()

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)278.

(13I

cabinet AMSN

 ATLANTIC GLOBAL INVEST
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

cabinet AMSN

 N°8 rue(antisirabe(appt(n°11

 3eme(etage(vn(meknes ،

50000، meknes(maroc

 ATLANTIC GLOBAL INVEST

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 39 الحي 

الصناعي سيدي بوزكري مكناس - 

58878 مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.511(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2822 د نرر) (26 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (3.888.888«

»2.888.888)درهم«)إلى)»5.888.888 

مقاصة) إ راء) (: طريق) عن  درهم«)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)336.

(14I

CABINET BOUZIDI

PROMONAD

إعالن متعدد القرارات

CABINET BOUZIDI

عند مكت7 البوزيدي ص.ب 125 

الناظور ، 62888، الناظور املغرب

PROMONAD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: حي املطار 

بلوك 57 - 62888 ناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(393

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بين) سهم ما  (17.588 توثيق تفويت)

بلوط بو معة و بلوط حمو

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعين بلوط حمو كمسير أخر لشركة)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

نضام) اعتماد  العام  اال تماع  يقرر 

إنشاء) دون  أسا�سي  ديد،) قانون 

كيان معنوي  ديد.

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم فصل)6)و)7:)الذي ينص)

وقع) الذي  لتغيير  نضرا  مايلي:) على 

تقرر إعاة تصميم) و7) (6 في الفصل)

القانون األسا�سي

ينص) الذي  (:29 فصل) رقم  بند 

على مايلي:)قررت الجمعية العمومية)

كمسير) (، حمو) بلوط  السيد  تعيين 

أخر)،و التوقيع مشترك بين املسيرين

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)2)51.

(15I
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Cap Conseils

MEDIAMATIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,383
20390، Casablanca(Maroc
MEDIAMATIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 219 شارع 
الزرقطوني و زاوية شارع الروداني 

مكت7 31 الطابق الثالت املعاريف - 
28338 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.142(
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 غشت) (8( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»312.888)درهم«)أي من)»588.888 
عن) درهم«) ((12.888« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53935).
(16I

ripartners sarl

MOULDA EVENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc
MOULDA EVENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 948 
زنقة بديع الزمان الحمداني كدية 
البيضاء - 46888 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

135(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOULDA EVENT
منظم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االحداث
منظم الصوت

أعمال مختلفة.
الرقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الحمداني) الزمان  بديع  زنقة  (948
اسفي) (46888 (- البيضاء) كدية 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (588 (: السيد طارق  لدة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
588)حصة) (: السيد طارق مدفر)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 1( السيد طارق  لدة عنوانه)ا()
 46888 الكورس) حي  الفران  زنقة 

اسفي املغرب.
 14 السيد طارق مدفر عنوانه)ا()
اسفي) (46888 انس) حي  (49 الزنقة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 1( السيد طارق  لدة عنوانه)ا()
 46888 الكورس) حي  الفران  زنقة 

اسفي املغرب
 14 السيد طارق مدفر عنوانه)ا()
اسفي) (46888 انس) حي  (49 الزنقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بآسفي بتاريخ)-)تحت رقم)-.

(17I

الناظور للحسابات

RIFRAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

الناظور للحسابات

شارع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمدية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 62888، 

الناظور املغرب

RIFRAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

يوسف ابن تاشفين 162 مكرر شقة 
رقم 11 الناظور 62888 الناظور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.13473

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 98.888 رأسمالها) مبلغ  (RIFRAM

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع)

يوسف ابن تاشفين)162)مكرر شقة)
الناظور) (62888 الناظور) (11 رقم)
الوصول) -عدم  (: ل) نتيجة  املغرب 

ملبتغى الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

يوسف ابن تاشفين)162)مكرر شقة)
الناظور) (62888 الناظور) (11 رقم)

املغرب.)

و عين:
و) بلخريف  رشيد  السيد)ة()

شارع الحسن الثاني زنقة) عنوانه)ا()
الحا 7 املغرب) (51888  22 رقم) (2

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5281.

(1(I

SABIL DEVELOPPEMENT

SABIL DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABIL DEVELOPPEMENT

 RIAD(BOUSKOURA 22

بوسكورة، 2)271، الدار البيضاء 

املغرب

SABIL DEVELOPPEMENT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رياض 

بوسكورة محل رقم 22 بوسكورة - 

2)271 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

565629

 8( في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 أكتوبر)

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SABIL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DEVELOPPEMENT

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

رياض) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- بوسكورة) (22 بوسكورة محل رقم)

2)271)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: نجي7) رمودة  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2544

عنوانه)ا() نجي7  رمودة  السيد 
 ( إقامة) (3 مجموعة) األندلس  ديار 
الدار) (28158 بوسكورة) (1 الطابق)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() نجي7  رمودة  السيد 
 ( إقامة) (3 مجموعة) األندلس  ديار 
الدار) (28158 بوسكورة) (1 الطابق)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)4958.

(19I

STE DEEP CLEANING SARL AU

 STE RIZGRI RECRUTEMENT
& SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DEEP CLEANING SARL AU
 LOT AZZOUZIA N°124(
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 STE(RIZGRI(RECRUTEMENT &
SERVICES SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
الكرم رقم E25 شقة رقم 81 

العزوزية مراكش - 48888 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1324(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (81
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 RIZGRI( RECRUTEMENT( &

.SERVICES SARL AU

تعيين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتشغيل العمال.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 81 رقم) شقة  (E25 رقم) الكرم 

مراكش) (48888 (- العزوزية مراكش)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد ريزقي):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

السيد محمد ريزقي):)1888)بقيمة)

188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ريزقي  محمد  السيد 

مراكش) (124( رقم) العزوزية  تجزئة 

48888)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ريزقي  محمد  السيد 

مراكش) (124( رقم) العزوزية  تجزئة 

48888)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)33)143.

(28I

societe comptaline for you

SOCIETE ZAIM PRESSING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

societe comptaline for you

26 زنقة عباس املسعدي فاس 

فاس، 38888، فاس املغرب

SOCIETE ZAIM PRESSING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : 56 طريق 

عين الشقف فاس - 88888 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.66775

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2822)تقرر حل) 13)د نرر) املؤرخ في)

SOCIETE ZAIM PRESSING)شركة)

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

 188.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

 56 اإل تماعي) درهم وعنوان مقرها 

 88888 (- طريق عين الشقف فاس)

الزبائن) لغياب  نتيجة  املغرب  فاس 

واملنافسة القوبة..

و عين:

و) الزعيم  اكرام  السيد)ة()
عنوانه)ا()زنقة دمشق طريق ايموزار)

)ة() كمصفي) املغرب  فاس  (88888

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)13)د نرر)2822)وفي)56)طريق)

فاس) (88888 (- فاس) الشقف  عين 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)17)يناير)2823 

تحت رقم)8)57.

(21I

موثق

 IMMO « شركة ايموبوكس

BOX
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق
زاوية شارع يعقوب املنصور و زنقة 

لبنان اقامة اميطاف ب الطابق 

االول شقة رقم 2  ليز مراكش، 

48888، مراكش املغرب

 IMMO BOX « شركة ايموبوكس

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة 
أملصار 37) الشقة رقم 3 طريق 
اسفي مراكش - 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132473
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMO BOX(«(ايموبوكس
غرض الشركة بإيجاز):)•)اإلنعاش)
العقارية) العمليات  وكل  العقاري،)
وإنجاز تجزيئات) املتعلقة به من بناء)

عقارية)
ملختلف) العقارات  بناء) ميع  (•
والخاصة) العامة  االستعماالت 
واستغالل) الجماعية  أو  والفردية 
بطريقة) للشركة  اململوكة  العقارات 
استغاللها) أو  كراءها  أو  مباشرة 

بطريقة أخرى)،)شراء،)بيع،)كراء.
إقامة) (: املقراال تماعي) عنوان 
طريق) (3 رقم) الشقة  ((37 أملصار)
مراكش) (48888 (- مراكش) اسفي 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)1.288.888 

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

(: الناصر) عبد  الغزيوي  السيد 
12888)بقيمة)188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الناصر) عبد  الغزيوي  السيد 
تجزئة) (73 (، مراكش) عنوانه)ا()
 48888 أكدال) السياحية  إغانيس 

مراكش املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() زينة  بلحسين  السيدة 
إغانيس) تجزئة  (73 (، مراكش)
مراكش) (48888 أكدال) السياحية 

املغرب
صوفيا) الغزيوي  السيدة 
تجزئة) (73 (، مراكش) عنوانه)ا()
 48888 أكدال) السياحية  إغانيس 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (1( بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)2)6.
(22I

كابيني كونسيلتينك رحاب

PATH TRADING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كابيني كونسيلتينك رحاب
) شارع خريبكة اقامة دار مرروكة 

الطابق 4 الشقة 28 ، 28258، الدار 
البيضاء املغرب

PATH TRADING شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 
سارية بن زنيم الطابق 3 الشقة 

3 النخيل البيضاء - 28378 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PATH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRADING

غرض الشركة بإيجاز):)استيراد و)
تصدير.

زنقة) (12 (: عنوان املقر اال تماعي)
الشقة) (3 الطابق) زنيم  بن  سارية 
الدار) (28378 (- البيضاء) النخيل  (3

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 158.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.588 (: عاتق) حنان  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() عاتق  حنان  السيدة 
شقة) (4 عمارة ا طابق) (4 اقامة ديار)
 28848 بنرركة) املهدي  شارع  (22(

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عاتق  حنان  السيدة 
شقة) (4 عمارة ا طابق) (4 اقامة ديار)
 28848 بنرركة) املهدي  شارع  (22(

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55148)88.

(23I

Cap Conseils

MEDIASTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,383
20390، Casablanca(Maroc

MEDIASTER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي 219 شارع 
الزرقطوني و زاوية شارع الروداني 

مكت7 34 الطابق الثالت املعاريف - 
28338 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(64

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)23)نونرر)2822)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
شراء)وسائل اإلعالم)؛)االستشارات)
في اإلستراتيجية اإلعالمية والتخطيط)

اإلعالمي.
)اإلستشارات اإلستراتيجية.

االستشارات في مجال االتصاالت)
الرقمية.

)إنشاء)اإلعالنات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 86 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53421).
(24I

بنبو خديجة

 SOCIETE FADDANE
MALLOUK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

بنبو خديجة
261 املسعودية تازة ، 35888، تازة 

املغرب
 SOCIETE FADDANE MALLOUK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي القدس 3 
بلوك 1 رقم )11 تازة - 35888 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(59
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (86
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE FADDANE MALLOUK

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة او البناء

االشغال الغابوية
تا ر.

عنوان املقر اال تماعي):)القدس)3 
تازة) (35888 (- تازة) (11( 1)رقم) بلوك)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: محمد) الدخي�سي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد محموح عزيز):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الدخي�سي محمد عنوانه)ا()
 35888 11( 1)رقم) بلوك) (3 القدس)

تازة املغرب.
السيد محموح عزيز عنوانه)ا()36 
زنقة القدس تجزئة الشافعي)35888 

تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الدخي�سي محمد عنوانه)ا()
 35888 11( 1)رقم) بلوك) (3 القدس)

تازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)31/2023.

(25I

COEUR GUELIZ SARL

COEUR GUELIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COEUR GUELIZ SARL
59 شارع الزرقطوني رقم )1 الطابق 

6 الدار البيضاء ، 28368، الدار 
البيضاء املغرب

COEUR GUELIZ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 59 شارع 
الزرقطوني طابق 6 رقم )1 الدار 
البيضاء 28368 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 
5692(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COEUR GUELIZ
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة والبناء.
59)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
الدار) (1( رقم) (6 طابق) الزرقطوني 
البيضاء) الدار  (28368 البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: الطاهري) رشيد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد أحمد الشابي):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رشيد الطاهري عنوانه)ا()
قلعة) (28388  4(7 رقم) (1 حي الهناء)

السراغنة املغرب.
عنوانه)ا() الشابي  أحمد  السيد 
 28388 132 81)فيال رقم) حي الهناء)

قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد الطاهري عنوانه)ا()
قلعة) (28388  4(7 رقم) (1 حي الهناء)

السراغنة املغرب
عنوانه)ا() الشابي  أحمد  السيد 
 28388 132 81)فيال رقم) حي الهناء)

قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)4)553)88.

(26I

ESPERE CONSULTING

HERLBAN TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE(AGADIR(E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

HERLBAN TRANSPORT شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي حي النسيم 

الدراركة - 8888) اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42735

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2822 نونرر) (23 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (HERLBAN TRANSPORT
وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)

مقرها اإل تماعي حي النسيم الدراركة)

(: ل) نتيجة  املغرب  اكادير  ((8888  -

تداعيات كوفيد)19.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اكادير) ((8888 (- الدراركة) النسيم 

املغرب.)

و عين:

السيد)ة()محمد  اف و عنوانه)ا()

 (8888 ايموزار) دوار تزرين تدرارت 

اكادير املغرب كمصفي))ة()للشركة.

السيد)ة()حسن  اف و عنوانه)ا()
 84 رقم) (38 زنقة) (7 حي العرب بلوك)

تكوين)8888))اكادير املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)9)1288.

(27I

BUSINESS(CONSULT(CABINE(&(ASSOCIES

PRIVAGRI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE
&(ASSOCIES

مكناس)،)18888،)مكناس املغرب
مسؤلية) ذات  شركة  (PRIVAGRI

محدودة ذات الشريك الوحيد
شقة) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
زنقة) (،12 الطابق الثاني،عمارة) (،11
مكناس) (58858 (- م.ج) القنيطرة 

املغرب
مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

5(873
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRIVAGRI
بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األ هزة الفالحية
بائع منتجات الفيزوسانيتير

لالستعمال) منتجات  استيراد 
الفالحي.

شقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
زنقة) (،12 الطابق الثاني،عمارة) (،11
مكناس) (58858 (- م.ج) القنيطرة 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 588.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 5.888 (: الحر) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الحر  يوسف  السيد 
زنقة طرفاية) (23 شقة) (1 اقامة عزة)

م.ج)58858)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الحر  يوسف  السيد 
زنقة طرفاية) (23 شقة) (1 اقامة عزة)

م.ج)58858)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)1536.
(2(I

سل سوليسيون

طنجة شوس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليسيون
شارع االدريسية زنقة طارق زياد)
98888،)طنجة) (، (1 الطابق) (64 رقم)

املغرب
طنجة شوس شركة ذات مسؤلية)

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي املنظر)
 1 الطابق) (9 رقم) (71 الجميل شارع)

رقم)2 - 98888)طنجة املغرب
مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

134163
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
طنجة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

شوس.
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األحذية الجلدية استيراد و تصدير.
املنظر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 1 الطابق) (9 رقم) (71 الجميل شارع)
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رقم)2 - 98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: مسالم) طارق  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مسالم  طارق  السيد 
طنجة البالية بئر املقراع الزنقة)7)رقم)

12 98888)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مسالم  طارق  السيد 
طنجة البالية بئر املقراع الزنقة)7)رقم)

12 98888)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261983.
(29I

FIDIMPO

GEPRAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDIMPO
 AIN( SEBAA( CASABLANCA( ،
20253،(CASABLANCA(MAROC

املسؤولية) ذات  شركة  (GEPRAL
املحدودة

 185 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 
يناير) (11 أوفيس شارع) بريما  إقامة 
الشقة) (3 الطابق) املعاني  ومصطفى 
الدار) (24888 (- البيضاء) الدار  (16

البيضاء)املغرب
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

569675
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GEPRAL

تا ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختص في  ميع عناصر األملنيوم.

 185 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

يناير) (11 أوفيس شارع) بريما  إقامة 

الشقة) (3 الطابق) املعاني  ومصطفى 

الدار) (24888 (- البيضاء) الدار  (16

البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

988)حصة) (: السيد محمد غالب)

بقيمة)188)درهم للحصة.

 188 (: عزمي) اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() غالب  محمد  السيد 

سيدي) (72 رقم) املستقبل  تجزئة 

الدار) (282(8 البيضاء) معروف 

البيضاء)املغرب.

السيد اسماعيل عزمي عنوانه)ا()

اقامة قصبة امين عمارة) ليساسفة 

الدار) (28232 البيضاء) (9 شقة) (16

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() غالب  محمد  السيد 

سيدي) (72 رقم) املستقبل  تجزئة 

الدار) (282(8 البيضاء) معروف 

البيضاء)املغرب

السيد اسماعيل عزمي عنوانه)ا()

اقامة قصبة امين عمارة) ليساسفة 

الدار) (28232 البيضاء) (9 شقة) (16

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55981)88.

(38I

fidact

STE TRANS BNI HSAN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fidact

رقم 22 بلوك E حي السالم ، 

14288، سيدي سلمان املغرب

STE TRANS BNI HSAN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 19 بلوك 

12 حي بام - 14288 سيدي سليمان 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1719

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 26)د نرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (STE TRANS BNI HSAN

وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

حي) (12 بلوك) (19 اإل تماعي) مقرها 

بام)-)14288)سيدي سليمان املغرب)

السجل) -التشطي7 على  (: ل) نتيجة 

التجاري الخاص بالشركة.

و حدد مقر التصفية ب)19)بلوك)

12)حي بام)-)14288)سيدي سليمان)

املغرب.)

و عين:

و) الطاهري  السيد)ة() واد 

رقم) (2 املحمدية) تجزئة  عنوانه)ا()

املغرب) سيدي سليمان  (14288  94

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان بتاريخ)25 

يناير)2823)تحت رقم)13/2023.

(31I

Immofid

ESSADKI EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
ESSADKI EQUIPEMENT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي 13 زنقة 
بيرون الطابق السفلي - 28888 

الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
431(63

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى  (
تم تغيير) (2823 يناير) (84 في) املؤرخ 
 ESSADKI« من) الشركة  تسمية 

.»RENT TP«(إلى(»EQUIPEMENT
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)54449).

(32I

 CABINET(NIDAL(DE(COMPTABILITE(&

GESTION

STE QAMAR CARBURANT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET NIDAL DE
COMPTABILITE & GESTION

 AV(TARIK(IBN(ZIAD(IMM. 8 2°
 ETAGE(N°5 ، 93000، TETOUAN

MAROC
 STE QAMAR CARBURANT

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محطة 
شمس طريق تطوان - 93188 

الفنيدق املغرب.
تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجاري 

.21599

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2822 د نرر) (38 في) املؤرخ 

املصادقة على):

آيت) أحمد  )ة() السيد) تفويت 

الفقيه)58)حصة ا تماعية من أصل)

محمد) )ة() حصة لفائدة السيد) (58

السخيري بتاريخ)38)د نرر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (18 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)8891.

(33I

Immofid

FLEUR D›OLIVE HADDADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

 FLEUR D’OLIVE HADDADI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي تعاونية 

موالي يوسف تجزئة رقم 53  ماعة 

بويا عمر - 43888 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5685

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FLEUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.D’OLIVE HADDADI

ادارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مزرعة.

تعاونية) (: املقر اال تماعي) عنوان 
موالي يوسف تجزئة رقم)53) ماعة)
قلعة السراغنة) (43888 (- بويا عمر)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (188 (: السيد رشيد عمر)

بقيمة)188)درهم للحصة.
488)حصة) (: السيد رشيد محمد)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: السيد رشيد عبد الرحيم)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
دوار) السيد رشيد عمر عنوانه)ا()
 43888 عمر) بويا  سبابتة  ماعة 

قلعة السراغنة املغرب.
عنوانه)ا() محمد  رشيد  السيد 
دوار سبابتة  ماعة بويا عمر)43888 

قلعة السراغنة املغرب.
الرحيم) عبد  رشيد  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة السكن األنيق اقامة)
 28888 القددس) (2 الطابق) امين 

الدار االبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
دوار) السيد رشيد عمر عنوانه)ا()
 43888 عمر) بويا  سبابتة  ماعة 

قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ)25 

يناير)2823)تحت رقم))246.

(34I

Big Ali transport

 إرساليات بيك علي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Big Ali transport
 APT 03 IMM(SOUTSANE(AV
 HASSAN 2 AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 إرساليات بيك علي شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الشقة 83 
عمارة سوتسان شارع الحسن الثاني 

- 8888) أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54141
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إرساليات بيك علي.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
الشقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الحسن) شارع  سوتسان  عمارة  (83

الثاني)-)8888))أكادير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 188 (: يو يتاس) نديم  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نديم يو يتاس عنوانه)ا()
9ف حي) 135 ناح) 83)عمارة) الشقة)

الداخلة)8888))أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالحق تزكرت عنوانه)ا()
 (3888 إكلي) الشامة  سمان  أيت 

تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128195.
(35I

CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

ETALIS CONSEIL

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

 Hay(El(Wafa(IMM 98 ET1

 n°2 Mohammedia ، 28800،

Mohammedia maroc

ETALIS CONSEIL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : حي الوفاء 

اقامة )9 الطابق 1 املكت7 رقم 2 - 

88))2 املحمدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.28393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2822 د نرر) (16 في) املؤرخ 

شركة ذات) (ETALIS CONSEIL حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

 188.888 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

اإل تماعي حي) درهم وعنوان مقرها 

املكت7) (1 الطابق) (9( اقامة) الوفاء)

املغرب) املحمدية  (2((88  -  2 رقم)

نتيجة لعدم تحقيق هدف الشركة..

و عين:

و) (SAFAA LAFTISSI السيد)ة()

حي املنار) (89 املنطقة) (83 عنوانه)ا()

24828)الجديدة املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)16)د نرر)2822)وفي حي الوفاء)

 -  2 املكت7 رقم) (1 الطابق) (9( اقامة)

88))2)املحمدية املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)18)يناير)

2823)تحت رقم)72.

(36I
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CAGECO

Açaí Morocco
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAGECO
29 شارع محمد السادس عمارة ف2 
الرقم 18 الدار البيضاء ، 28588، 

الدارالبيضاء املغرب
Açaí Morocco شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي يوسف الطابق سفلي شقة 
زاوية ح.سوكتاني - 11811 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5693(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Açaí (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Morocco
غرض الشركة بإيجاز):)مطعم.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
شقة) سفلي  الطابق  يوسف  موالي 
الدار) (11811 (- ح.سوكتاني) زاوية 

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 488.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.888 (: محمد) الغالدي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 2.888 (: كرييكو) لويدجي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
 2888 (: محمد) الغالدي  السيد 

بقيمة)188)درهم.
 2888 (: كرييكو) لويدجي  السيد 

بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الغالدي محمد عنوانه)ا()
 28283 السالم) حي  أسني  زنقة  (32

الدار البيضاء)املغرب.
السيد لويدجي كرييكو عنوانه)ا()
الدار) (28853 17)زنقة يالء)االفغاني)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغالدي محمد عنوانه)ا()
 28283 السالم) حي  أسني  زنقة  (32

الدار البيضاء)املغرب
السيد لويدجي كرييكو عنوانه)ا()
الدار) (28853 17)زنقة يالء)االفغاني)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55132)88.
(37I

Tigos

AMLAK RT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Tigos
 rue(felix(max(guedeg ، 78
28888، الدار البيضاء املغرب

AMLAK RT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق األول الشقة 

3 - 28886 الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569445
 19 في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 د نرر)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMLAK RT
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارات.

26)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
مرس السلطان الطابق األول الشقة)

3 - 28886)الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
588)حصة) (: السيد عزيز الغازي)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 588 (: طاوكي) السيدة  ميلة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عزيز الغازي عنوانه)ا()حي)
عين الشق) (92 رقم) (23 األسرة زنقة)

28158)الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() طاوكي  السيدة  ميلة 
شقة) (87 عمارة) عين حميدة  إقامة 
81)شارع عالل الفا�سي إسيل)48855 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز الغازي عنوانه)ا()حي)
عين الشق) (92 رقم) (23 األسرة زنقة)

28158)الدارالبيضاء)املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55635).

(3(I

CAGECO

ZEDESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

CAGECO
29 شارع محمد السادس عمارة ف2 
الرقم 18 الدار البيضاء ، 28588، 

الدارالبيضاء املغرب
ZEDESS شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي رقم 

276 شارع ابن تاشفين الطابق 3 - 
28258 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.526821

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)83)يناير)2823)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
منتو ات) وتوزيع  استيراد 

تجميلية صحية و سدية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)7)555).
(39I

FIGENOR

ZONAFER
إعالن متعدد القرارات

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 1(5

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

ZONAFER »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة مكة 
رقم 28-22 - - الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.7997
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)يناير)2823
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1- رقم) قرار 
تقسيم الحصص اال تماعية) مايلي:)
التي في ملك املرحوم كالبيلي مصطفى)

على اصحاب الحقوق)
على) ينص  الذي  (: (- (2 رقم) قرار 
تعيين السادة كالبيلي عمر) (- مايلي:)
سعيد) كالبيلي  و  خالد  كالبيلي  (-
كمسييرين للشركة ملدة غير محدودة)

و لهم حق التصرف بصفة منفصلة
على) ينص  الذي  (: (- (3 رقم) قرار 

مايلي:)مرا عة النظام االسا�سي)
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
7)من القانون) 6)و) مايلي:)تغيير البند)

االسا�سي)
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ينص) الذي  (:13-16 رقم) بند 
كالبيلي) السادة  تعيين  مايلي:) على 
عمر)-)كالبيلي خالد و كالبيلي سعيد)
كمسييرين للشركة ملدة غير محدودة)

و لهم حق التصرف بصفة منفصلة
بند رقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)

مرا عة النظام االسا�سي)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5214.
(48I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ONE2RENT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
ONE2RENT شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي مراكش 

املحل رقم )3 الطابق االر�سي عمارة 
5 تجزئة املحاميد تجزئة رقم 18 

بروكرام االمان 6 و 7 بلوك االمل 7 - 
48888 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.99371
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) )8)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) (ONE2RENT الشريك الوحيد)
وعنوان) درهم  (18.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي مراكش املحل رقم)
تجزئة) (5 االر�سي عمارة) الطابق  (3(
بروكرام) (18 رقم) تجزئة  املحاميد 
االمان)6)و)7)بلوك االمل)7 - 48888 
اسباب) (: ل) نتيجة  املغرب  مراكش 

خاصة.

و حدد مقر التصفية ب مراكش)

)3)الطابق االر�سي عمارة) املحل رقم)

 18 رقم) تجزئة  املحاميد  تجزئة  (5

 7 بلوك االمل) (7 و) (6 بروكرام االمان)

- 48888)مراكش املغرب.)

و عين:

السيد)ة()محمد ويزو و عنوانه)ا()
مراكش) (468 رقم) (32 ح م ج بلوك)

)ة() 48888)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144846.

(41I

FIGENOR

 MOROCCAN BRIDGE FOR
TRADE AND SERVICES

إعالن متعدد القرارات

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 1(5

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

 MOROCCAN BRIDGE FOR

TRADE AND SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 5)1 شارع 
يوسف ابن تاشفين - - الناظور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.1(771

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (: (- (1 رقم) قرار 

مايلي:)تمت املصادقة على تفويت كل)

الحصص التي يمتلكها السيد بوبناد)

بوبناد) السيد  لفاءدة  امين  محمد 

 الل الدين

على) ينص  الذي  (: (- (2 رقم) قرار 
بوبناد  الل) السيد  تعيين  مايلي:)
الدين كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محددة
على) ينص  الذي  (:- (3 رقم) قرار 
الى) الشركة  نشاط  تمديد  مايلي:)
تسويق االلعاب)-)التجارة بشكل عام

على) ينص  الذي  (: (- (4 رقم) قرار 
مايلي:)تحويل الشركة الى شركة دات)

مسؤولية محدودة ملسير وحيد
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
يصبح) اال تماعي  الراسمال  مايلي:)
1888)حصة لفاءدة) (- مقسم كاالتي)

السيد بوبناد  الل الدين
الذي ينص على) (:13-16 بند رقم)
بوبناد  الل) السيد  تعيين  مايلي:)
الدين كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محددة و له وحده حق التصرف
بند رقم)-3:)الذي ينص على مايلي:)
نشاط الشركة يصبح كاالتي تسويق)
مستحضرات) تسويق  (- االلعاب)
(- عام) بشكل  التجارة  (- التجميل)

االستيراد و تصدير عامة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم))521.

(42I

FIGENOR

CANTERAS DEL RIF
إعالن متعدد القرارات

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 1(5

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

CANTERAS DEL RIF »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة 
الرركة - 192 - زاوية شارع بن 

تاشفين - - الناظور املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1735

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)87)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (: (- (1 رقم) قرار 
مايلي:)تمت املصادقة على تفويت كل)
الحصص التي يمتلكها السيد بنهدي)
صالح) بنهدي  السيد  لفاءدة  محمد 

الدين
على) ينص  الذي  (: (- (2 رقم) قرار 
بنهدي) السيد  تعيين  تاكيد  مايلي:)
صالح الدين كمسير وحيد ملدة غير)

محدودة و له وحده حق التصرف
على) ينص  الذي  (:- (3 رقم) قرار 
مايلي:)تحويل الشركة الى شركة دات)

مسؤولية محدودة ملسير وحيد
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 
مايلي:)تغيير الفصل)7-6)من القانون)

االسا�سي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5215.
(43I

SOUHAL CONSULTING

SPIKE STEEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SPIKE STEEL شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
يوغوزالفيا عمارة أ- 2) رقم 14 
مراكش - 48888 مراكش املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.97(39

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)81)د نرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
رقم) ((2 »شارع يوغوزالفيا عمارة أ-)
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14)مراكش)-)48888)مراكش املغرب«)
شقة) (614 رقم) (2 »تجزئة برادي) إلى)

(- بالطابق السفلي اسكجور مراكش)

48888)مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144828.

(44I

FIGEC

BORISTA EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGEC

 N°3 IMM. NASR(CITE(DAKHLA

 AGADIR(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

BORISTA EQUIPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك د 
رقم 241 حي الهدى - 8888) اكادبر 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53977

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BORISTA EQUIPEMENT

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تجهيزات املطاعم واملقاهي والفنادق.

بلوك د) (: عنوان املقر اال تماعي)
رقم)241)حي الهدى)-)8888))اكادبر)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 688 (: السيدة الصافي الشعيبية)
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 488 (: عزالدين) عراض  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

الشعيبية) الصافي  السيدة 
عنوانه)ا()بلوك)2)رقم)1)زنقة)12)حي)
ملول) ايت  ((6158 البحرين) توهمو 

املغرب.
السيد عراض عزالدين عنوانه)ا()
 ( شقة) (126 عمارة) ا/26) تجزئة 
اكادير) ((8188 بنسركاو) الوفاق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الشعيبية) الصافي  السيدة 
عنوانه)ا()بلوك)2)رقم)1)زنقة)12)حي)
ملول) ايت  ((6158 البحرين) توهمو 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (83 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)119941.
(45I

AB CONSULTING

 INTERNATIONAL STUDIES
 AND ENGINEERING OF

AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AB CONSULTING
 lot(N°170 Bureau(N°7 Sidi

 Ghanem Marrakech lot N°178
 Bureau(N°7 Sidi(Ghanem

 Marrakech، 40000، marrakech
maroc

 INTERNATIONAL STUDIES
 AND ENGINEERING OF AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

رقم 178 الطابق االول مكت7 رقم 7 
الحي الصناعي سيدي غانم مراكش 

مراكش 48888 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132677

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INTERNATIONAL STUDIES

.AND ENGINEERING OF AFRICA

بصفة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املغرب) في  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

وخار ه:

الهندسية) األنشطة   ميع 

واملسح) الفنية  الدراسات  ملكت7 

الدراسات) إنجاز  وكذلك  الكمي 

الفنية للمباني واألشغال العامة مع)

خطط) ووضع  الحساب  مالحظات 

التنفيذ.

دراسات الدفعات الفنية.

و دولة) املشروع  إدارة  تفويض 

األعمال وإدارتها وتنسيقها)؛

)املساعدة الفنية واإلدارية.

العمل في املباني واألشغال العامة)

) ميع املهن()والتطوير العقاري.

)هندسة مدنية..

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
رقم)178)الطابق االول مكت7 رقم)7 

الحي الصناعي سيدي غانم مراكش)

مراكش)48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 58.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

588)حصة) (: السيد يونس هوش)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() هوش  يونس  السيد 

حي) (1 طابق) سينا  ابن  شارع  (22(

الدار) (28888 البيضاء) الهناءالدار 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() هوش  يونس  السيد 
حي) (1 طابق) سينا  ابن  شارع  (22(
الدار) (28888 البيضاء) الهناءالدار 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144874.

(46I

smaticomp

YBERA MAROC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع محمد الخامس 
و شارع املقاومة الطابق التاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، 28388، 
casablanca maroc

YBERA MAROC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 4) اوالد 

زيان املركز التجاري ابو ذهبي الطابق 
3 رقم 94 - 22888 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569159
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YBERA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MAROC
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات الشعر.
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اوالد) ((4 (: عنوان املقر اال تماعي)
زيان املركز التجاري ابو ذهبي الطابق)
البيضاء) الدار  (22888  -  94 رقم) (3

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
:  السيد نور الدين نايت يعقوب)
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)
(: السيد نور الدين نايت يعقوب)

1888)بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
يعقوب) نايت  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()سلومة)2)زنقة)2)رقم)21)ع)

س)22888)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
يعقوب) نايت  الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا()سلومة)2)زنقة)2)رقم)21)ع)

س)22888)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55486).

(47I

smaticomp

PALMIERS OFFICE TOWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
353, زاوية شارع محمد الخامس 
و شارع املقاومة الطابق التاني 

رقم 2 الدارالبيضاء -، 28388، 
casablanca maroc

 PALMIERS OFFICE TOWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 زنقة 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق 2 رقم 62 - 22888 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569161

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PALMIERS OFFICE TOWER
:)املعامالت) غرض الشركة بإيجاز)

العقارية.
زنقة) (61 (: عنوان املقر اال تماعي)
املعاني) مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 
الدار) (22888  -  62 رقم) (2 الطابق)

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 98.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 158 (: بوعيدا) حبيبة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 158 (: الضميري) سلمى  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيدة ليلى مصباح):)158)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 158 (: الضميري) لحسن  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 158 (: الضميري) حسن  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 158 (: بيعزا) خديجة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
 158 (: بوعيدا) حبيبة  السيدة 

بقيمة)188)درهم.
 158 (: الضميري) سلمى  السيدة 

بقيمة)188)درهم.
السيدة ليلى مصباح):)158)بقيمة)

188)درهم.
 158 (: الضميري) السيدة لحسن 

بقيمة)188)درهم.
 158 (: الضميري) حسن  السيد 

بقيمة)188)درهم.
السيد خديجة بيعزا):)158)بقيمة)

188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حبيبة بوعيدا عنوانه)ا()
 22888 زنقة تويلوري حي النخيل) (9

الدار البيضاء)املغرب.
الضميري) سلمى  السيدة 
زنقة) زاوية  املنار  تجزئة  (1 عنوانه)ا()
 22888 دمنات و ز نقة بن  رير انفا)

الدار البيضاء)املغرب.
 9 السيدة ليلى مصباح عنوانه)ا()
زنقة عطارد حي النخيل)22888)الدار)

البيضاء)املغرب.
السيد لحسن الضميري عنوانه)ا()
دمنات) زنقة  زاوية  املنار  تجزئة  (1
الدار) (22888 أنفا) بن  رير  زنقة  و 

البيضاء)املغرب.
السيد حسن الضميري عنوانه)ا()
طانطان) ((2888 حي الصحراء) (526

املغرب.
عنوانه)ا() بيعزا  خديجة  السيدة 
و) دمنات  زنقة  زاوية  املنار  تجزئة  (1
طانطان) ((2888 زنقة بن  رير أنفا)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الضميري) حسن  السيدة 
عنوانه)ا()526)حي الصحراء)2888) 

طانطان املغرب
السيدة خديجة بيعزا عنوانه)ا()1 
تجزئة املنار زاوية زنقة دمنات و زنقة)
بن  رير أنفا)2888))طانطان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5548).
(4(I

SOFIDOC

الوصل إيموبليي
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFIDOC
 BD BIR ANZARANE MAARIF 21

، 20100، Casablanca(MAROC
الوصل إيموبليي شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة رقم 5 - 
28188 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(673
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الوصل)

إيموبليي.
:)-اإلنعاش) غرض الشركة بإيجاز)
القانون) في  محدد  هو  كما  العقاري 

املغربي لالستثمارات العقارية.
والصرف) والتجهيزات  -التجزئة 
املخصصة) األرا�سي  لجميع  الصحي 

لالستخدام في البناء.)
-شراء)وبيع  ميع األرا�سي القروية)
املبنية أو) (، أو الزراعية أو الحضرية)
غير املبنية)،)وتجزئتها وتحويلها بقصد)
أشكال) من  آخر  شكل  أي  أو  البيع 

االستغالل.
و بشكل عام)،)أي عمليات من أي)
نوع قد تكون مرتبطة بشكل مباشر)
أو غير مباشر لهدف الشركة املذكور)
أعاله أو من املحتمل أن تعزز تطوير)
الشركة وكذلك أي مشاركة مباشرة)
أو غير مباشرة بأي شكل من األشكال)
في أي شركة تسعى لتحقيق أهداف)

مماثلة أو ذات صلة..
زنقة) (18 (: عنوان املقر اال تماعي)
 -  5 رقم) شقة  (3 الطابق) الحرية 

28188)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املوريد عبدالسالم):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالسالم) املوريد  السيد 
بولو) السين  زنقة  (21 عنوانه)ا()

28188)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالسالم) املوريد  السيد 
بولو) السين  زنقة  (21 عنوانه)ا()

28188)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)43)54).

(49I

AJDIDE TOUR

AJDIDE TOUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJDIDE TOUR
 RUE DAKHLA CENTRE OUED

IFRANE ، 0، MEKNES املغرب
AJDIDE TOUR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

داخلة املركز واد افران - 58888 
افران املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AJDIDE TOUR
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.

زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 58888 (- افران) واد  املركز  داخلة 

افران املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد املصطفى والزين)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى والزين عنوانه)ا()

مركز واد افران.)افران املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى والزين عنوانه)ا()

مركز واد افران.)افران املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بازرو  االبتدائية 

2823)تحت رقم)26.

(58I

AUDINET

TFT INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 83
 YOUSSEF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
TFT INVEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 83 زنقة 
ايت اورير الدار البيضاء - 28888 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569487
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TFT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INVEST

عمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركات) لجميع  والتشييد  البناء)
الحكومية للترويج العقاري

نقل البضائع على حسابه الخاص.
زنقة) (83 (: عنوان املقر اال تماعي)

 28888 (- البيضاء) الدار  اورير  ايت 

الدارالبيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.

الشركة:) رأسمال  مبلغ 

1.888.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:

5.888)حصة) (: السيد نبيل تازي)

بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد سليم تازي):)5.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

بقيمة) (5888 (: السيد سليم تازي)

188)درهم.

بقيمة) (5888 (: السيد نبيل تازي)

188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() تازي  نبيل  السيد 

فيال) دانيا  اٱلندلس  رياض  تجزئة 

 28688 البيضاء) كاليفورنيا  (14

الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() تازي  سليم  السيد 

الدئاب) عين  سلون  نان  مكرر  (2

28488)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() تازي  نبيل  السيد 

فيال) دانيا  اٱلندلس  رياض  تجزئة 

 28688 البيضاء) كاليفورنيا  (14

الدارالبيضاء)املغرب

عنوانه)ا() تازي  سليم  السيد 

الدئاب) عين  سلون  نان  مكرر  (2

28488)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55682).

(51I

FIDUNEL

CAMAR CONSULTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNEL

57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6 الدار البيضاء ، 

28888، الدار البيضاء املغرب

CAMAR CONSULTING شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 39 محج 

اللة الياقوت الطابق الخامس 

الشقة د - 28888 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26((59

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 نونرر) (21 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 CAMAR الوحيد) الشريك  ذات 

رأسمالها) مبلغ  (CONSULTING

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

الياقوت) اللة  محج  (39 اإل تماعي)

 28888 (- الطابق الخامس الشقة د)

(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

ضعف املنافسة.

39)محج) و حدد مقر التصفية ب)

اللة الياقوت الطابق الخامس الشقة)

د)-)28888)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الشباني  سكينة  السيد)ة()

عمارة) كاليفورني  عنوانه)ا() نان 

عين) (4 الشقة) (2 الطابق) (2( إمرود)

املغرب) الدار البيضاء) (28158 الشق)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)39)محج)

اللة الياقوت الطابق الخامس الشقة)

د)
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55287).
(52I

خررة الشرق

CHEZ BEN
إعالن متعدد القرارات

خررة الشرق
49 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدينة شقة رقم 3 بركان 49 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
CHEZ BEN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: زاوية 

شارع عالل عبد هللا و شارع الحسن 
2 السعيدية بركان - 63388 بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8627

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
السيد  مال) شركيين  وفاة  مايلي:)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  بلعو�سي 
رقم)F15653)و السيدة قزاز السعدية)
رقم الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

F15652
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
بلعو�سي) السيد  مسير  ديد  تعيين 
محمد الحامل للبطاقة الوطنية رقم)

FE12196
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6.7 رقم) بند 

مايلي:)تفويت الحصص
ينص) الذي  (:1.6.7.35 رقم) بند 
السيد) شركيين  وفاة  مايلي:) على 
للبطاقة) الحامل  بلعو�سي   مال 
الوطنية رقم)F15653)و السيدة قزاز)

الوطنية) للبطاقة  الحاملة  السعدية 
F15652رقم

على) ينص  الذي  (:35 رقم) بند 
السيد) مسير  ديد  تعيين  مايلي:)
للبطاقة) الحامل  محمد  بلعو�سي 

FE12196(الوطنية رقم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48/2023.
(53I

Cap Conseils

GEAR9
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,383
20390، Casablanca(Maroc

GEAR9 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 219 شارع 
الزرقطوني و زاوية شارع الروداني 

مكت7 11 و 12 الطابق االول 
املعاريف - 28338 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1484

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  (2822 غشت) (8( في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»)7.99 
إلى) درهم«)أي من)»188.888)درهم«)
»88).99))درهم«)عن طريق):)إدماج)
احتياطي أو أرباح أو عالوات إصدار في)

رأس املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53941).
(54I

ste imtiyaz conseils sarl

HUILERIE AHMED
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العربية السعودية الطابق 
االول شقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 38888، فاس املغرب
HUILERIE AHMED شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

الكريعة ايت عياش عين الشكاك 
صفرو - 31852 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3941

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HUILERIE AHMED
ع) *ُمصِنّ (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الزيوت من خالل عمليات الضغط)

املستمرة
*تا ر أو وسيط استيراد وتصدير.
دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الشكاك) عين  عياش  ايت  الكريعة 

صفرو)-)31852)صفرو املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: فاطنة صاهيد) السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة فاطنة صاهيد عنوانه)ا()
تجزئة ملسفر طريق ايموزار فاس) (5

38888)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطنة صاهيد عنوانه)ا()
تجزئة ملسفر طريق ايموزار فاس) (5

38888)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بصفرو  االبتدائية 

2823)تحت رقم)459.

(55I

soconani

فير كونتينونطال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

soconani
 LOTS(SALAM(LOT(N(B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT(N(B 36 RTE(DE(SEFROU،

30000، fes(maroc
فير كونتينونطال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة )2 
مكرر حي واد فاس فاس - 38888 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.645(9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)يناير)2823)تقرر حل فير)
كونتينونطال شركة ذات املسؤولية)
 188.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة)
)2)مكرر حي واد فاس فاس)-)38888 

فاس املغرب نتيجة اللجان7 املالي.
و عين:

الشحيطي) ياسين  السيد)ة()
السفلي) 183الجزء) عنوانه)ا() و 
املغرب) فاس  (38888 قادوش) عين 

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 2( وفي زنقة) (2823 يناير) (12 بتاريخ)
 38888 (- واد فاس فاس) مكرر حي 

فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)24)يناير)2823 

تحت رقم)5868/023.

(56I
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ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

WINDOORS ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-81 
صندوق الرريد رقم 146، 73888، 

الداخلة املغرب
 WINDOORS ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

العركوب رقم 7724-81 - 73888 
الداخلة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.19779
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (1.498.888«
 1.588.888« إلى) درهم«) (18.888«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) الده7  بوادي  االبتدائية 

يناير)2823)تحت رقم)99/2023.
(57I

MOHAMED LAAGOUBI

 COMPANY NAME
 DONGHUI TRADING

)CO,LTD (SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er(ETAGRE(N°2 RUE(TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES(MAROC
 COMPANY NAME DONGHUI
TRADING(CO,LTD )SARL( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تعاونية 

مرحبا سبع الروادي موالي يعقوب 
فاس - 36184 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

75155

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 COMPANY NAME DONGHUI

.(TRADING CO,LTD (SARL

االستراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتصدير)،الوساطة التجارية.

تعاونية) (: املقر اال تماعي) عنوان 

الروادي موالي يعقوب) مرحبا سبع 

فاس)-)36184)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (MAO,JIAN( :( 350 السيد)

بقيمة)188)درهم للحصة.

 PENG,ZHIGANG( :(250 السيد)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

)ZHANG,JIE)حصة) السيد)250):

بقيمة)188)درهم للحصة.

 ES-SAYYAD(AZIZ(:(150(السيد

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() (MAO,JIAN السيد)

الصين....

 PENG,ZHIGANG السيد)

عنوانه)ا()الصين....

عنوانه)ا() (ZHANG,JIE السيد)

الصين....

 ES-SAYYAD AZIZ السيد)
عنوانه)ا()عمارة)71)رقم)3)حي األمان)

املسيرة فاس)38838)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 PENG,ZHIGANG السيد)

عنوانه)ا()الصين...

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)28)يناير)2823 

تحت رقم)426.

(5(I

expert comptable

ALAE COMPANY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador(maroc
ALAE COMPANY شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي ترقاع 
الشرقية - 62888 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALAE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COMPANY
-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)
الفواكه) أنواع  وتصدير  ميع 
والبذور) اآلسيوية  والخضروات 

والحبوب.
-)نقل البضائع لآلخرين..

عنوان املقر اال تماعي):)حي ترقاع)
الشرقية)-)62888)الناظور املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الزعزوعي  بالل  السيد 
الناظور) (62888 حي ترقاع الشرقية)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الزعزوعي  بالل  السيد 
الناظور) (62888 حي ترقاع الشرقية)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)7)51.
(59I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة)

ورزازات

 STE MAISON NAJAH SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45888، 

ورزازات املغرب
 STE MAISON NAJAH SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

فضراكوم - 45888 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

12221
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAISON NAJAH SARL AU
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غرض الشركة بإيجاز):)*)ممون)
*)تا ر منتجات ألبان.)
*)تا رمن عبوات الغاز

*)مخرزة.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
فضراكوم)-)45888)ورزازات املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة عائشة عنوز):)188)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عنوز  عائشة  السيدة 
 45888  82 تجزئة الشمس) (65 رقم)

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() عنوز  عائشة  السيدة 
 45888  82 تجزئة الشمس) (65 رقم)

ورزازات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (82 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2823)تحت رقم)81.
(68I

FIDUNEL

RHENIMI CAR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 3 رقم 6 الدار البيضاء ، 
28888، الدار البيضاء املغرب
RHENIMI CAR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 
6 عمارة 19 اقامة الهنا ء 1 سيدي 
الررنو�سي - 28688 الدار البيضاء 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.482373

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2822)تم تعيين) 22)د نرر) املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

امجيبو زين7 كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55423).

(61I

cabinet jdaini

BELMOKHTAR HOLDING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE

 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc

 BELMOKHTAR HOLDING

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 53 
زنقة شراعة حي السعادة 2 بركان - 

63388 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

((71

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELMOKHTAR HOLDING

*تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق منتجات التنظيف

*مقاولة أشغال مختلفة او البناء)

*البيع و الشراء.

 53 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
(- بركان) (2 زنقة شراعة حي السعادة)

63388)بركان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: باملختار) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() باملختار  محمد  السيد 
 2 زنقة شراعة حي السعادة) (53 رقم)

بركان)63388)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() باملختار  محمد  السيد 
 2 زنقة شراعة حي السعادة) (53 رقم)

بركان)63388)بركان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)23/2023.
(62I

النملي عبد العزيز

STE RADNAC ONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

النملي عبد العزيز
مكات7 رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 
الطابق 4 مكت7 16 ، 38888، فاس 

املغرب
STE RADNAC ONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 
م1د16 عمارة ل3 تجزئة الفردوس 

مجموعة دليلة - 38888 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RADNAC ONE
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والتصدير
انتاج،صناعة،)تعلي7،)بيع،)شراء)
وخاصة) املنتجات  وتوزيع  ميع 

املنتجات الغذائية.
عنوان املقر اال تماعي):)محل رقم)
الفردوس) تجزئة  عمارة ل3) م1د16)
فاس) (38888 (- دليلة) مجموعة 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)4.888.888 

درهم،)مقسم كالتالي:
أو يريس) شركة  الشركة 
بقيمة) حصة  (28.888 (: كونسيلتين)

188)درهم للحصة.
 28.888 (: السيد الزويني ناصف)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
أو يريس) شركة  الشركة 
 92268 كونسيلتين عنوانه)ا()فرنسا)

نانت فرنسا.
السيد الزويني ناصف عنوانه)ا()
بوطال7) العزيز  عبد  شارع  (37 رقم)
فاس) (38888  5 الشقة) (3 الطابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزويني ناصف عنوانه)ا()
بوطال7) العزيز  عبد  شارع  (37 رقم)
فاس) (38888  5 الشقة) (3 الطابق)

املغرب
السيد مغناوي رضوان عنوانه)ا()
روز) أو  فونطوناي  (92268 فرنسا)

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)26)يناير)2823 

تحت رقم)-.

(63I
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FIDUCIAIRE AL KAMALI

شركة برومو نامبر وان
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL KAMALI
 BD GENERAL KETTANI IMM

 ZINA 1 APP 12 SETTAT(SETTAT،
26000، SETTAT(MAROC

شركة برومو نامرر وان شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي األمل 
الزنقة 85 رقم 83 الطابق الثاني 
سطات - 26888 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7331
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

برومو نامرر وان.
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر اال تماعي):)حي األمل)
الثاني) الطابق  (83 رقم) (85 الزنقة)

سطات)-)26888)سطات املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الطاهر  رموني عنوانه)ا()
83)سطات) 85)رقم) حي األمل الزنقة)

26888)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الطاهر  رموني عنوانه)ا()
83)سطات) 85)رقم) حي األمل الزنقة)

26888)سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2823)تحت رقم)38/23.
(64I

EXACO

ANNYA IMMOBILIER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EXACO
16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االول، 28888، الدار 
البيضاء املغرب

 ANNYA IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي ساحة 

شارل نكول، طابق 7، مكت7 رقم 2 - 
28888 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21(873
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2822 نونرر) (15 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ) (ANNYA IMMOBILIER
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي ساحة شارل نكول،)
طابق)7،)مكت7 رقم)2 - 28888)الدار)
وقف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب)16،)زنقة)
موالي) شارع  املؤمنين،) أم  عائشة 
الحسن االول)-)28888)الدار البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) بشــرى  الـنــيـــة  السيد)ة()
عين) تجزئة بعلبك،) (،183 عنوانه)ا()
الذئاب)8)281)الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

ساحة) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

 2 مكت7 رقم) (،7 طابق) شارل نكول،)

الدار البيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5445).

(65I

EXACO

A2S CLEANING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موالي الحسن االول، 28888، الدار 

البيضاء املغرب

A2S CLEANING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 

الصخور السوداء رقم 3-42 طابق 

األر�سي الصخور السوداء، عين 

السبع 28383 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569249

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 A2S (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CLEANING

مصبنة،) (: غرض الشركة بإيجاز)

الكي،)التنظيف،)الغسيل والتنظيف)

الجاف،)صباغة املالبس،)شراء)و بيع)

املواد أو الخدمات)  ميع املنتجات،)

الالزمة لتشغيل املصبنة..

تجزئة) (: (: عنوان املقر اال تماعي)
طابق) (3-42 رقم) السوداء) الصخور 
عين) السوداء،) الصخور  األر�سي 
السبع)28383)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 188 (: الـكـتـانـــي  ـعـفــر) السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الـكـتـانـــي  ـعـفــر عنوانه)ا()
 2 رقم) (3 غمارة) الفداء1) تغاونية 
الدار) (.28528 معروف) سيدي 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الـكـتـانـــي مريــم عنوانه)ا()
 26 عمارة) (3 مجموعة) الرحمة  ديار 
2 28228)الدار) 5)والد احمد) الشقة)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55498).

(66I

LB DECO

الب ديكو
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LB DECO
 hay(el(baraka(rue 27 n395 ،

20000، CASABLANCA(MAROC
ال7 ديكو شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي 145 
شارع الحسن 2 طابق 2 رقم 

18 الدارالبيضاء - 28888 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.267(51
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) )2)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) ديكو  ال7  الوحيد  الشريك 
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
145)شارع الحسن) مقرها اإل تماعي)
(- الدارالبيضاء) (18 رقم) (2 طابق) (2
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (28888

ل):)حل الشركة.
 145 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 18 رقم) (2 طابق) (2 الحسن) شارع 
الدار) (28888 املغرب) الدارالبيضاء)

البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) لطيفة  الشريفي  بن  السيد)ة()
عنوانه)ا()زنقة املوساوي اقامة ها ر)
الدار البيضاء)املغرب) (28588 3 رقم)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
 145 (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
 18 رقم) (2 طابق) (2 الحسن) شارع 

الدارالبيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55418).

(67I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

E-TABIB SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE
CONSULTING

اقامة باب دكالة مدخل ب الطابق 
4 شقة رقم 16 ، 48888، مراكش 

املغرب
E-TABIB SARL AU شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 
في شارع الكوفة برج 1 الصويرة - 

44888 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) (2822 شتنرر) (83

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.E-TABIB SARL AU

الررمجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتطوير.

متجر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

(- الصويرة) (1 برج) الكوفة  شارع  في 

44888)الصويرة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: الشريف) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املهدي الشريف عنوانه)ا()

فرنسا)48888)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() رقيان  ابراهيم  السيد 

تسلطانت) سعيد  اوالد  زمران  دوار 

مراكش) (48888 مراكش) السعادة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونرر) (82 االبتدائية بالصويرة بتاريخ)

2822)تحت رقم)425.

(6(I

FELEXIA CONSEILS

ZIAR INVEST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FELEXIA CONSEILS

 RES AL IHSSANE IMM 3

 APPT( 4( MABROUKA.( ،( 40000،

Marrakech MAROC

ذات) شركة  (ZIAR INVEST

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد

 1 وعنوان مقرها اإل تماعي رقم)
دوار بالفالح بلدية اكفاي ايت امور)

مراكش) (48888 (- السعادة مراكش)

املغرب

مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

132533

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIAR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INVEST

غرض الشركة بإيجاز):)تا ر

اعمال البناء)و اعمال مختلفة

االستيراد و التصدير.
 1 رقم) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
دوار بالفالح بلدية اكفاي ايت امور)

مراكش) (48888 (- السعادة مراكش)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)2823)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زيار  الدين  نور  السيد 
املحاميد)2)رقم)575)مراكش)48888 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() زيار  الدين  نور  السيد 
املحاميد)2)رقم)575)مراكش)48888 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)92)143.

(69I

ste sabil elhouda conseil

 SOCIETE HOUSE
 CONSULTING AND

EXPERTING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste sabil elhouda conseil

 appt(sis(a(n 382 premier(etage(el

 hay(el(jadid(bnsouda ، 30030،

fes maroc

 SOCIETE HOUSE CONSULTING

AND EXPERTING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي إقامة نور 

البساتين مبنى باء عمارة ألف الشقة 
رقم 6 الطابق األول البساتين - 

58828 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(899

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (23

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE HOUSE CONSULTING

.AND EXPERTING

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلستشارات اإلدارية والقانونية.

إقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

ألف) عمارة  باء) مبنى  البساتين  نور 

الشقة رقم)6)الطابق األول البساتين)

- 58828)مكناس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99ans)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

(: رشيد) ابو  املصطفى  السيد 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ابورشيد) املصطفى  السيد 

17)شارع) عنوانه)ا()عمارة دال شقة)

 58888 العلمي التازي م ج مكناس)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

ابورشيد) املصطفى  السيد 

17)شارع) عنوانه)ا()عمارة دال شقة)

 58888 العلمي التازي م ج مكناس)

مكناس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2822)تحت رقم)1551.

(78I

درعة ارشادات ش.م.م

 ENTREPRISE EL AMRANI
ABDELATIF

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس صندوق بريد 

18 تصومعت ، 45888، ورزازات 

املغرب

 ENTREPRISE EL AMRANI
ABDELATIF شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 157 

بلوك -د- حي املقاومة - 45888 
ورزازات املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.11799
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2822 أكتوبر) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»488.888)درهم«)أي من)»188.888 
عن) درهم«) (588.888« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
األسا�سي) القانون  تحيين  (*

للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 االبتدائية بورزازات بتاريخ)

2823)تحت رقم)17.

(71I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

PATISSERIE AIN AMIR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

PATISSERIE AIN AMIR شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم ) 
تجزءة الشريبية عين امير طريق 

اموزار - 38858 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PATISSERIE AIN AMIR
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و انتاج)

 ميع انواع الخرز و الحلويات.
 ( رقم) (: املقراال تماعي) عنوان 
طريق) امير  عين  الشريبية  تجزءة 

اموزار)-)38858)فاس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: العزوزي) امين  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() العزوزي  امين  السيد 
وقاص) ابي  بن  سعد  زنقة  (( فيال)
فاس) (38858 فاس) ج  م  بورمانة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() العزوزي  امين  السيد 
وقاص) ابي  بن  سعد  زنقة  (( فيال)
فاس) (38858 فاس) ج  م  بورمانة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)25)يناير)2823 

تحت رقم)6))5.
(72I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

THE SAND BAY HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-81 

صندوق الرريد رقم 146، 73888، 
الداخلة املغرب

THE SAND BAY HOTEL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي الرحمة 
رقم 12 - 73888 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

23769
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (24
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAND BAY HOTEL
غرض الشركة بإيجاز):)استغالل و)

تسيير فندق.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الداخلة) (73888  -  12 رقم) الرحمة 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 588 (: املحجوبي) كمال  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 TABI( YASSINE( :( 500 السيد)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد كمال املحجوبي عنوانه)ا()

فرنسا)-)فرنسا فرنسا.
TABI YASSINE)عنوانه)ا() السيد)

فرنسا)-)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال املحجوبي عنوانه)ا()

فرنسا)-)فرنسا فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) الده7  بوادي  االبتدائية 

يناير)2823)تحت رقم)184.
(73I



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2560

GIPROAIR

JOJA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

GIPROAIR
 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

 GHANEM(N° 484 BUR(N°
 9 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
JOJA شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار سابعا 
ملحمدييا البور  ماعة الويدان -. 

مراكش املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.186123

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تم تحويل) 28)يونيو) املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»دوار سابعا ملحمدييا البور  ماعة)
إلى)»رقم) -.)مراكش املغرب«) الويدان)
الصناعي) الحي  (7 رقم) املكت7  (4(4

سيدي غانم)-.)مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144899.
(74I

امغار عبد الغافور

TALIS RENT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب
TALIS RENT CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع خالد 
ابن الوليد اقامة الخطابي رقم 151 

تطوان - 93888 تطوان املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21485

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2823 يناير) (12 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

ابظالس انس كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2734.

(75I

administrateur

: فاملي شوبنغ سطور ش.م.م. 
ش.و

شركة ذات مسؤلية محدودة 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
: فاملي شوبنغ سطور ش.م.م. ش.و 
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي حي العيون 

زاوية زنقة ايت يفلمان الفداء 
الرقم 342 الطابق التاني البيضاء - 

21388 الدار البيضاء. مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

 569637
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):):)فاملي)

شوبنغ سطور ش.م.م.)ش.و).

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املالبس و االنسجة

املعامالت) العموم  ميع  وعلى 
التجارية،)املالية والعقارية التي يمكن)
غير) أو  مباشرة  بكيفية  ترتبط  أن 
من) التي  أو  الشركة  بغرض  مباشرة 

شأنها أن تشجع نموها وتوسيعها.
عنوان املقراال تماعي):)حي العيون)
زاوية زنقة ايت يفلمان الفداء)الرقم)
342)الطابق التاني البيضاء)-)21388 

الدار البيضاء.)مغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: الجازولي) طارق  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الجازولي عنوانه)ا() السيد طارق 
21388)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

مغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الجازولي عنوانه)ا() السيد طارق 
الدار البيضاء)21388)بالدار البيضاء)

مغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55765)88.
(76I

امغار عبد الغافور

IRHABO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان ، 93888، 

تطوان املغرب
IRHABO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

محمد الخامس اقامة الفنيدق رقم 
72 الطابق الثاني الفنيدق - 93888 

تطوان املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32(11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IRHABO

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

تا رعقارات.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

محمد الخامس اقامة الفنيدق رقم)

 93888 72)الطابق الثاني الفنيدق)-)

تطوان املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد نبيل الصبيحي):)58)حصة)

بقيمة)58.888)درهم للحصة.

السيد عبدالسالم الفريهمات):)58 

حصة بقيمة)58.888)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نبيل الصبيحي عنوانه)ا()

محمد) شارع  رشيد  موالي  تجزىة 

 93888 الفنيدق) (47 رقم) السادس 

تطوان املغرب.

الفريهمات) السالم  عبد  السيد 

سيرانو) كايي  ينيرال  عنوانه)ا()

ب) بيسو  ا  بورتال  (12 رقم) اوريف 

سبتة) (51881 سبتة) ا  ش  بويرتاد 

اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الصبيحي  نبيل  السيد 

محمد) تشارع  رشيد  موالي   زىة 

 93888 الفنيدق) (47 رقم) السادس 

تطوان املغرب)
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الفريهمات) السالم  عبد  السيد 

سيرانو) كايي  ينيرال  عنوانه)ا()

ب) بيسو  ا  بورتال  (12 رقم) اوريف 

سبتة) (51881 سبتة) ا  ش  بويرتاد 

اسبانيا)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2717.

(77I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

MOSTAMOH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 15888، 

الخميسات املغرب

MOSTAMOH شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار قرية 

واد بهت ايت سيررن الصفاصيف 

الخميسات - 15888 الخميسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

29647

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 أكتوبر) (27

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOSTAMOH

التصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

و االيراد

نقل البضائع لصالح الغير.

عنوان املقر اال تماعي):)دوار قرية)
الصفاصيف) سيررن  ايت  بهت  واد 
الخميسات) (15888 (- الخميسات)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: اوخي) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى اوخي عنوانه)ا()
سيررن) ايت  بهت  واد  قرية  دوار 
 15888 الخميسات) الصفاصيف 

الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى اوخي عنوانه)ا()
سيررن) ايت  بهت  واد  قرية  دوار 
 15888 الخميسات) الصفاصيف 

الخميسات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ) بالخميسات  االبتدائية 

نونرر)2822)تحت رقم)418.

(7(I

nabiq mohammed

RACHID BRODERIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
RACHID BRODERIE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي كراج رقم 
15 زنقة 4 القصبة الكبيرة - 23888 

بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13687

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RACHID BRODERIE
تا ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تجزئة لوازم وإكسسوارات الخياطة.

عنوان املقر اال تماعي):)كراج رقم)
15)زنقة)4)القصبة الكبيرة)-)23888 

بني مالل املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: رشيد) خرباش  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رشيد  خرباش  السيد 
الكبيرة) القصبة  (4 زنقة) (15 رقم)

23888)بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() رشيد  خرباش  السيد 
الكبيرة) القصبة  (4 زنقة) (15 رقم)

23888)بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
24)يناير) االبتدائية ببني مالل بتاريخ)

2823)تحت رقم)1489.
(79I

administrateur

» غروب كوم ستيديو » ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل 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

» غروب كوم ستيديو » ش.م.م 
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي 13 زنقة 

بوشعي7 الدكالي كارتي غوتي - 
28338 لدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.155939
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تقرر حل) 27)د نرر) املؤرخ في)
(« املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ش.م.م مبلغ) (« غروب كوم ستيديو)
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
زنقة بوشعي7) (13 مقرها اإل تماعي)
لدار) (28338 (- غوتي) كارتي  الدكالي 
صعوبة) (: نتيجة ل) املغرب  البيضاء)

اقتصادية.
 13 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
(- زنقة بوشعي7 الدكالي كارتي غوتي)

28338)الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) عزالدين  لزرق  السيد)ة()
عنوانه)ا()الدار البيضاء)28338)الدار)
البيضاء)املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55459).

((8I

WAY CONSEIL

 GOLDEN DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
GOLDEN DISTRIBUTION
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ALIMENTAIRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زينة 
بيزنيس مركز شارع مسليم تجزيئة 
بكار الطابق 3 شقة 14 باب دكالة - 

48168 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1326(9
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GOLDEN DISTRIBUTION

.ALIMENTAIRE
متجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أغذية عام)»للتجارة«.
)توزيع املنتجات الغذائية و ميع)

املنتجات األخرى.
السلع) بيع  ميع  وإعادة  شراء) (

واملنتجات.
)استيراد و تصدير.

)إنتاج وتصنيع املنتجات الغذائية.
زينة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
تجزيئة) مسليم  شارع  مركز  بيزنيس 
(- باب دكالة) (14 3)شقة) بكار الطابق)

48168)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 58 (: الدين) نور  غيفار  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 58 (: أمزكار) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد غيفار نور الدين عنوانه)ا()
الررنو�سي) رياض  اقامة  القدس  حي 
15)سيدي الررنو�سي) 1)رقم) 2)عمارة)

28688)الدار البيضاء)املغرب.

السيد املصطفى أمزكار عنوانه)ا()

 25 12)عمارة) أبواب مراكش منطقة)

ب شقة)2 48888)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد غيفار نور الدين عنوانه)ا()

الررنو�سي) رياض  اقامة  القدس  حي 
15)سيدي الررنو�سي) 1)رقم) 2)عمارة)

28688)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)8)1448.

((1I

FIDUASSAF CONSEIL

YAMNA WELLNESS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUASSAF CONSEIL

384 شارع إبراهيم الروداني 

إقامة الشفاء شقة 18 الطابق 5 

املعاريف الدارالبيضاء، 8)283، 

الدارالبيضاء املغرب

YAMNA WELLNESS شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 332 شارع 

إبراهيم الروداني إقامة الريحان 

شقة 21 الطابق 5 املعاريف 

الدارالبيضاء 8)283 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(635

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAMNA WELLNESS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 PRODUITS-التزيين منتو ات 

.COSMETIQUE
عنوان املقر اال تماعي):)332)شارع)
إبراهيم الروداني إقامة الريحان شقة)
5)املعاريف الدارالبيضاء) الطابق) (21

8)283)الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة صفاء)رضا):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة صفاء)رضا عنوانه)ا()حي)
الشق) عين  (4 رقم) (23 زنقة) (1 إنارة)

8)216)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صفاء)رضا عنوانه)ا()حي)
الشق) عين  (4 رقم) (23 زنقة) (1 إنارة)

8)216)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))1)54)88.

((2I

الكارمين

 GREEN LINE MORO 1
AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

الكارمين
الطابق االول الرقم 3)1 اقامة 

الصحراء كلميم ، 1888)، كلميم 
املغرب

 GREEN(LINE(MORO 1 AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي القدس 
شارع 15رقم 12 العيون - 7888 

العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.37551
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فتيحة مشيح) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.888
)ة() السيد) لفائدة  حصة  (1.888
يناير) (13 محمد نافع معتصم بتاريخ)

.2823
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (25 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم))))3.

((3I

ادكو كونسيل

EMPRUNTIS PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل
 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA(A، Casablanca ،
28428، الدار البيضاء املغرب

EMPRUNTIS PRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 83 زنقة 
ايت أورير طابق 2 بوركون - 28588 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(967
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EMPRUNTIS PRO
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات املالية.
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زنقة) (83 (: عنوان املقر اال تماعي)
 28588 2)بوركون)-) ايت أورير طابق)

الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 338 (: أبازين) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيدة منى راميدي):)338)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
348)حصة) (: السيد سليم خليل)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أبازين  فاطمة  السيدة 

باريس)75116)باريس فرنسا.
عنوانه)ا() راميدي  منى  السيدة 

باريس)93488)باريس فرنسا.
عنوانه)ا() خليل  سليم  السيد 

باريس))7581)باريس فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() راميدي  منى  السيدة 

باريس)93488)باريس فرنسا)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55117)88.
((4I

ادكو كونسيل

CENTRE LASER MONCEAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل
 4ème(ETG(N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA(A، Casablanca ،
28428، الدار البيضاء املغرب

 CENTRE LASER MONCEAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 8)3 شارع 
غاندي - 28658 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

569643

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRE LASER MONCEAU

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركزالتجميل.

 3(8 (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الدارالبيضاء) (28658 (- شارع غاندي)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 STE PMY CAPITAL الشركة)

درهم) (188 بقيمة) حصة  (:( 250

للحصة.

 258 (: أبازين) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيدة منى راميدي):)258)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.

258)حصة) (: السيد سليم خليل)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 STE PMY 188.888 الشركة)
عنوانه)ا()رياض موالي الحسن عقبة)

زيدان)28458)مكناس املغرب.

عنوانه)ا() أبازين  فاطمة  السيدة 

باريس)75116)باريس فرنسا.

عنوانه)ا() راميدي  منى  السيدة 

باريس)93488)باريس فرنسا.

عنوانه)ا() خليل  سليم  السيد 

باريس))7581)باريس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() راميدي  منى  السيدة 

باريس)93488)باريس فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55769)88.

((5I

EL HOUARY FINANCE ET CONSULTING

HAJJIA IMMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL HOUARY FINANCE ET

CONSULTING

 EFC RES AL MANSOUR

 ZENATA(N° 03 IMM 193,

 AIN(HARROUDA، 28630،

MOHAMMEDIA MAROC

HAJJIA IMMO شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 178 

الطابق 3 شارع املقاومة الحسنية 

1 املحمدية املحمدية 88))2 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

32219

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAJJIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.IMMO

منعش) (* (: غرض الشركة بإيجاز)
عقاري

*)اشغال متنوعة و للبناء

االشغال) انجاز  ميع  (*

الخصوصية و العمومية للبنايات

*)استيراد تصدير و تجارة.

 178 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 1 3)شارع املقاومة الحسنية) الطابق)
املحمدية املحمدية)88))2)املحمدية)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

18.888.888)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد حلول  واد):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حلول  واد  السيد 
رقم) (3 الطابق) (1 االيمان) اقامة 
 2((88 املحمدية) شارع سبتة  (187

املحمدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حلول  واد  السيد 
رقم) (3 الطابق) (1 االيمان) اقامة 
 2((88 املحمدية) شارع سبتة  (187

املحمدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ)25)يناير)

2823)تحت رقم)164.
((6I

 Centre d’accompagnement de proximité

(Fadessa Dcheira Inezgane ( CAP F

 centre d›accompagnement
 de proximité Fadessa

)Dcheira (CAP F
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre d’accompagnement
 de proximité Fadessa Dcheira

(Inezgane ) CAP(F
 Nr 69 Rue(GHarata(Hay

 Biznassen Fadessa Dcheira
 Inezgane ، 86360، Dcheira

Inezgane Maroc
 centre d’accompagnement de

 proximité(Fadessa(Dcheira )CAP
F( شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2564

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
69 شارع غرناطة حي بني يزناسن 

فديسة الدشيرة الدشيرة الجهادية 
8352) الدشيرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27795

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 centre d’accompagnement de
 proximité Fadessa Dcheira (CAP

.(F
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدمات الرقمية)
والتعاونيات) الجمعيات  مواكبة 
التنموية) املشاريع  إلعداد  والشباب 

وتتبعها.
املتمدرس) الشباب  مواكبة 
اإلمتحانات) إل تياز  املتمدرس  وغير 

اإلشهادية.
التربية) مشاريع  في  املساهمة 

البيئية.
 69 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)
شارع غرناطة حي بني يزناسن فديسة)
 (8352 الجهادية) الدشيرة  الدشيرة 

الدشيرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا حافيدي عنوانه)ا()
رقم)65)شارع غرناطة حي بني ازناسن)

الدشيرة)8352))الدشيرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا حافيدي عنوانه)ا()
رقم)65)شارع غرناطة حي بني ازناسن)

الدشيرة)8352))الدشيرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2823)تحت رقم))16.
((7I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

LE BLEU RESORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6
Larache، 92000، Larache(Maroc

LE BLEU RESORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 1588، 
طريق القصر الصغير، حي املنار 3 
الطابف األر�سي رقم ج98888 - 

98888 طنجة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.126429

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2823 يناير) (86 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (5.281.888«
»4.888.888)درهم«)إلى)»9.281.888 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)2823.
(((I

MOUSSAOUI HAJJI

NOMAD KHALIFA FEZNA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 NOMAD KHALIFA FEZNA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
اسالب اغفري  ماعة ام لع7 
الرشيدية - 52888 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

16617
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOMAD KHALIFA FEZNA
اإلقامة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحية
مطعم

اإلستغالل الفالحي.
قصر) (: املقراال تماعي) عنوان 
لع7) ام  اغفري  ماعة  اسالب 
الرشيدية) (52888 (- الرشيدية)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: امعمري لخليفة) السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد امعمري لخليفة عنوانه)ا()
الصباح) عرب  فزنا  القصيبة  قصر 

52288)ارفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امعمري لخليفة عنوانه)ا()
الصباح) عرب  فزنا  القصيبة  قصر 

52288)ارفود املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)19)يناير)

2823)تحت رقم))6.

((9I

الناظور للحسابات

KLIMNAD
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 62888، 

الناظور املغرب
KLIMNAD شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي : زنقة 2 
رقم 9 بلوك أ اوالد بوطي7 الناظور 

62888 الناظور املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.14773

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 27)د نرر) املؤرخ في)
مسؤلية) ذات  شركة  (KLIMNAD
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  ((8.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي زنقة)2)رقم)9)بلوك)
 62888 الناظور) بوطي7  اوالد  أ 
ل-عدم) نتيجة  املغرب  الناظور 

الوصول ملبتغى الشركة.
و عين:

و) البشيخي  فيصل  السيد)ة()
براقة) بوطي7  اوالد  حي  عنوانه)ا()
62888)الناظور املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 2 وفي زنقة) (2822 د نرر) (28 بتاريخ)
بلوك أ اوالد بوطي7 الناظور) (9 رقم)

62888)الناظور املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5163.

(98I
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الناظور للحسابات

CLETRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

الناظور للحسابات

شارع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمدية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 62888، 

الناظور املغرب

CLETRAV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : تجزئة 

العمران رقم 672 سلوان الناظور 

62888 الناظور املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.19793

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) )2)د نرر) املؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  (CLETRAV

 588.888 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

سلوان) (672 رقم) العمران  تجزئة 

املغرب) الناظور  (62888 الناظور)

ملبتغى) الوصول  ل-عدم  نتيجة 

الشركة.

و عين:

و) الوعماري  محمد  السيد)ة()

تجزئة) (2 عاريض) حي  عنوانه)ا()

الناظور) (62888  11 رقم) اليماني 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  (2822 غشت) (85 بتاريخ)

الناظور) سلوان  (672 رقم) العمران 

62888)الناظور املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5167.

(91I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

LAARAJ AUTO SPARES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

LAARAJ AUTO SPARES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي محل رقم 
1 تجزئة رقم 134 تزكي اوالد التايمة 
تارودانت - 3888) تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9311

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (86
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAARAJ AUTO SPARES
غرض الشركة بإيجاز):)التجارة في)

املتالشيات.
عنوان املقر اال تماعي):)محل رقم)
134)تزكي اوالد التايمة) 1)تجزئة رقم)
تارودانت)-)3888))تارودانت املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد لعرج بومهدي):)758)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
258)حصة) (: السيد لعرج محمد)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بومهدي  لعرج  السيد 
حي الشراردة زنقة صيدا اوالد تايمة)

3884))تارودانت املغرب.

السيد لعرج محمد عنوانه)ا()حي)
تايمة) اوالد  الوئام  شارع  الشراردة 

3884))تارودانت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() بومهدي  لعرج  السيد 
حي الشراردة زنقة صيدا اوالد تايمة)

3884))تارودانت املغرب
السيد لعرج محمد عنوانه)ا()حي)
تايمة) اوالد  الوئام  شارع  الشراردة 

3884))تارودانت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ))1)يناير)

2823)تحت رقم)42.

(92I

غيناس غيناس

غيناس كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

غيناس غيناس
166 ٬ شارع أنفا٬ الطابق 

الثاني الدارالبيضاء. ، 28188، 
الدارالبيضاء املغرب

غيناس كار شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 166 شارع 
أنفا الطابق الثاني الدار البيضاء - 
166 شارع أنفا الطابق الثاني الدار 

البيضاء الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569419
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (38
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)غيناس)

كار.
تأ ير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر اال تماعي):)166)شارع)

(- البيضاء) الدار  الثاني  الطابق  أنفا 

شارع أنفا الطابق الثاني الدار) (166

البيضاء)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

588)حصة) (: السيدة سارة بوديه)

بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد هشام قصبي):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوديه  سارة  السيدة 

 2 الطابق) اسماعيل  موالي  شارع 

شقة)6)عمارة أ ص س)28388)الدار)

البيضاء)املغرب.

السيد هشام قصبي عنوانه)ا()77 

شارع رحال املسكيني طابق السفلي)

28888)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بوديه  سارة  السيدة 

 2 الطابق) اسماعيل  موالي  شارع 

شقة)6)عمارة أ ص س)28388)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55147).

(93I

YG ET ASSOCIES

YG COACHING
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

YG ET ASSOCIES

165 شارع عبد املومن 

العمارة B الطابق 3 ، 28888، 

CASABLANCA MAROC

YG COACHING شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإل تماعي 131 شارع 
انفا اقامة ازير مكت7 رقم 11 ب - 

28888 الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.517351

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تقرر حل) 31)د نرر) املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
 YG COACHING الوحيد) الشريك 
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 
131)شارع) وعنوان مقرها اإل تماعي)
(- ب) (11 انفا اقامة ازير مكت7 رقم)
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (28888

ل):)توقف النشاط.
 131 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 11 شارع انفا اقامة ازير مكت7 رقم)

ب)-)28888)الدارالبيضاء)املغرب.)
و عين:

ياسمين  سوس) السيد)ة()
طابق) بوملان  زنقة  (7 عنوانه)ا() و 
 28888 بوركون) (14 شقة) (85
)ة() كمصفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55654).

(94I

الشركة القابضة لتدبير األسهم

XY CONSEIL
إعالن متعدد القرارات

الشركة القابضة لتدبير األسهم
شارع ام السعد رقم 31 شقة 3 ، 

78888، العيون املغرب
XY CONSEIL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: زنقة 
بوملان رقم 9) حي خط الرملة 

العيون - - العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38(83
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)يناير)2823
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تفويت الحصص)

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تعيين مسير)

قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
استمرارية مهام املسير)

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:81 رقم) بند 
 1888 مجموعه) بما  تفويت  مايلي:)
التهيئة) و  التنمية  شركة  من  حصة 
التجاري) السجل  ذات  املستدامة 
1)بلوك) 12539)الكائنة بالوكالة) رقم)
بالعيون) (22 الوحدة رقم) ف مدينة 

لفائدة السيدة نهال الخطابي)
على) ينص  الذي  (:82 رقم) بند 
الخطابي) نهال  السيدة  تعيين  مايلي:)

كمسير للشركة
بند رقم)83:)الذي ينص على مايلي:)
اسمرارية مزاولة مهام السيدة فاطمة)

الزهراء)متوكل كمسير للشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)92)3.
(95I

FINCOSA MARRAKECH

VITTOREDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 8)1 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 48888، مراكش 
املغرب

VITTOREDA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي فيال 
اولكا تجزئة الحي الشتوي - 48888 

مراكش املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.48173
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2822 نونرر) (2( املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
(- الشتوي) الحي  تجزئة  اولكا  »فيال 
 28(« إلى) املغرب«) مراكش  (48888
طريق) غانم  سيدي  الصناعي  الحي 
 AP1 - 48888 رقم) مكت7  اسفي 

مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143986.
(96I

bemultico(بيمولتيكو

CMMO CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
رقم 186 شقة رقم 81 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 58868، مكناس 
مكناس

CMMO CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 N°186 وعنوان مقرها اإل تماعي
 APPT 2 RUE(LAMAARKA

 ZITOUNE(MEKNES - 50000
مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5(181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CMMO CONSULTING
مكت7) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدراسات والدراسات االستقصائية)

والبحوث.

 N°186 (: عنوان املقر اال تماعي)
 APPT 2 RUE LAMAARKA
 ZITOUNE MEKNES - 58888

مكناس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: موهو) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() موهو  محمد  السيد 
اقامة منار الشقة)15)زنقة يوسف بن)
تاشفين م ج مكناس)58888)مكناس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() موهو  محمد  السيد 
اقامة منار الشقة)15)زنقة يوسف بن)
تاشفين م ج مكناس)58888)مكناس)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)397.
(97I

bemultico(بيمولتيكو

DIGINTO ديجنطو
إعالن متعدد القرارات

bemultico بيمولتيكو
رقم 186 شقة رقم 81 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 58868، مكناس 
مكناس

ديجنطو DIGINTO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: اقامة 

الحمد عمارة 86 رقم 87 ويسالن - 
58888 مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.49(75

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)83)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
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على) ينص  الذي  (:81 رقم) قرار 
العام) الجمع  بمقت�سى  مايلي:)
 2823 83)يناير) اإلستثنائي املؤرخ في)
للشركة) مسير  ديد  تعيين  تم 
كمسير) محمد  كوشان  السيد)ة()
وحيد تبعا لقبول استقالة املسير.)تم)
التجارية) باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بمكناس بتاريخ)26)يناير)2823)تحت)

رقم))39.
على) ينص  الذي  (:82 رقم) قرار 
العام) الجمع  بمقت�سى  مايلي:)
 2823 83)يناير) اإلستثنائي املؤرخ في)
الحالي) اال تماعي  املقر  تحويل  تم 
للشركة من)»اقامة الحمد عمارة)86 
مكناس) (58888 (- ويسالن) (87 رقم)
زنقة) (82 الشقة) (186« إلى) املغرب«)
 58888 (- مكناس) الزيتون  املعركة 
مكناس املغرب«.)تم اإليداع القانوني)
بتاريخ) بمكناس  التجارية  باملحكمة 

26)يناير)2823)تحت رقم))39.
على) ينص  الذي  (:83 رقم) قرار 
العام) الجمع  بمقت�سى  مايلي:)
 2823 83)يناير) اإلستثنائي املؤرخ في)
تفويت السيد) (: تمت املصادقة على)
حصة) (1.888 علي) بن  عبد هللا  )ة()
حصة) (1.888 أصل) من  ا تماعية 
كوشان) محمد  )ة() السيد) لفائدة 
تم اإليداع) (.2822 د نرر) (27 بتاريخ)
القانوني باملحكمة التجارية بمكناس)
رقم) تحت  (2823 يناير) (26 بتاريخ)

.39(
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
مايلي:)تم تعديل البند)14)من النظام)

االسا�سي لشركة
على) ينص  الذي  (:84 رقم) بند 
مايلي:)تم تعديل البند)84)من النظام)

االسا�سي لشركة
على) ينص  الذي  (:86 رقم) بند 
مايلي:)تم تعديل البند)86)من النظام)

االسا�سي لشركة
على) ينص  الذي  (:87 رقم) بند 
مايلي:)تم تعديل البند)87)من النظام)

االسا�سي لشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم))39.
(9(I

FINCOSA MARRAKECH

OBLIK ARCHITECTES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 
رقية عمارة 8)1 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 48888، مراكش 
املغرب

OBLIK ARCHITECTES شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 55 شارع 
محمد الخامس عمارة  كار شقة 
رقم 33  ليز - 48888 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132563
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OBLIK(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ARCHITECTES
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعمارية.
55)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
محمد الخامس عمارة  كار شقة رقم)

33) ليز)-)48888)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: هدى) الروي�سي  السيدة 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة الروي�سي هدى عنوانه)ا()
تجزئة دار السعادة فيال)183 48888 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الروي�سي هدى عنوانه)ا()
تجزئة دار السعادة فيال)183 48888 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143948.

(99I

CAB ADVICE

LIGNE ELMASDADI
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ADVICE
شارع محمد الخامس عمارة رقم 
)14 الطابق األول شقة رقم 2 ، 

16888، سيدي قاسم املغرب
LIGNE ELMASDADI شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي عمارة رقم 
)41 شقة رقم 13 إقامة الكولف 

االقتصادي 186 الطابق 3 - 14888 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIGNE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ELMASDADI
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األشخاص.
-)نقل البضائع..

عمارة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
رقم))41)شقة رقم)13)إقامة الكولف)
االقتصادي)186)الطابق)3 - 14888 

القنيطرة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد ايوب املصدادي)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ايوب املصدادي عنوانه)ا()
 163 رقم) (4 قطاع) املحمدية  تجزئة 

14288)سيدي سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ايوب املصدادي عنوانه)ا()
 163 رقم) (4 قطاع) املحمدية  تجزئة 

14288)سيدي سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)26)يناير)

2823)تحت رقم)-.
988I

MOUSSAOUI HAJJI

DALIA TRAVEL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
DALIA TRAVEL شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي قصر 
الحاين  ماعة عرب الصباح زيز 

أرفود - 52288 أرفود املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

16689

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DALIA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVEL

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرحالت السياحية.

قصر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

زيز) الصباح  عرب  الحاين  ماعة 

أرفود)-)52288)أرفود املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد فهد بنكرين):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنكرين  فهد  السيد 

عمارة الم)2)بلوك س شقة)3)النخيل)

مكناس) (58888 مكناس) املصلى 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنكرين  فهد  السيد 

عمارة الم)2)بلوك س شقة)3)النخيل)

مكناس) (58888 مكناس) املصلى 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)86)يناير)

2823)تحت رقم)53.

981I

2S COMPTE

سوسلمى
إعالن متعدد القرارات

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

سوسلمى »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: محطة زيز 
شارع الحسن الثاني - 25868 ابي 

الجعد املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.125

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
قبول استقالة السيد العلوي) مايلي:)
 QA24184 ب.و.رقم) الرحمان  عبد 

كمسير مشارك ثاني للشركة
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
ذمة السيد العلوي عبد) ابراء) مايلي:)
الرحمان ب.و.رقم)QA24184)كمسير)

مشارك ثاني للشركة
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:14 رقم) بند 
التسير السيد حنبلي ب.و.رقم) مايلي:)

IA48231
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابي الجعد بتاريخ)26)يناير)

2823)تحت رقم)73.
982I

2S COMPTE

سو�سي سرار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

سو�سي سرار شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي دوار ايت 
صالح الجماعة القروية تشرافت - 

25868 ابي الجعد املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.357

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (13 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
نقل السلع لحساب الغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبتدائية بابي الجعد بتاريخ)89)يناير)

2823)تحت رقم)67.

983I

مستامنة شامة

LUXE LIL IAAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 * LUXE LIL IAAMAR *
* ش.م.م *
تــــــأ ســـــــــــيـس

عرفي) عقد  بمقت�سى  (– (1
(،04/01/2023 بتاريخ) و  بالناظور،)
تم تأسيس القانون األسا�سي لشركة)
لها) والتي  املحدودة  املسؤولية  ذات 

املميزات التالية):
 STE LUXE LIL التسميــــة:) (-

IAAMAR««))ش.م.م(.
-)املوضوع:)الشركة ذات هدف:

)اإلنعاش العقاري.
)التجزئة و بيع األرا�سي.
)التجزئة و بيع األرا�سي.

)أشغال مختلفة أو البناء
العمليات) عامة  ميع  بصفة  و 
املالية،) و  الصناعية  و  التجارية 
التي لها ارتباط) واملنقولة والعقارية،)
مباشر أو غير مباشر بأحد األهداف)
شأنها) من  والتي  أعاله،) املذكورة 

املساهمة في إنماء)الشركة.
شارع األمير) (: مقرها اال تماعي) (
7))الطابق الثاني) سيدي محمد رقم)

الشقة رقم)2)الناظور.
)املـــــــــــــــــــدة:)99)سنـــــــة.

188888,88)درهم) )الرأسمــــــــــــال:)
 188 ب) حصــــــة  (1888 إلى) مقسم 

درهم للواحدة.
 588 (: ( ياسين الدباني) السيــــــد:) (-

حصة)
 588 (: ( الداودي رشيد) السيــــــد:) (-

حصة
)التسييـر:)السيــــــد ياسين الدباني)
غير) ملـدة  الداودي  رشيد  السيــــــد  و 

محــدودة.
)األرباح:)5%)لالحتياط القانوني.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (– (2
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالناظور و بتاريخ)20/01/2023،)
)تحت رقم)5169. 

984I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC
 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع  بل 
طارق اقامة الفرح 2 الشقة رقم 48 

- 98818 طنجة املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.27239

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2823 يناير) (89 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
 2 الفرح) اقامة  طارق  »شارع  بل 
طنجة) (98818  -  48 رقم) الشقة 
املغرب«)إلى)»26)زاوية شارع املسيرة و)
زنقة موتوق الروداني اقامة ايمان بين)
 98888  -  19 الطابقين املكت7 رقم)

طنجة املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)262897.

985I

FIDUEXPRESS SARL

 CENTRALE D’ACHATS
INDUSTRIELS DU MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC
 CENTRALE D’ACHATS

 INDUSTRIELS DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي الحسنية1 
شارع املقاومة الزنقة 17الرقم271 - 

18))2 املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32193
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CENTRALE D’ACHATS (:

.INDUSTRIELS DU MAROC
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واشغال البناء.
عنوان املقر اال تماعي):)الحسنية1 
17الرقم271 -  شارع املقاومة الزنقة)

18))2)املحمدية املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عائشة الزوين عنوانه)ا()

الرقم) (2 تجزئة فضل هللا مجموعة)

املحمدية) (2((28 املحمدية) (11

املغرب.

عنوانه)ا() التازي  امل  السيدة 
اقامة) (5 شقة) (2 زنقة الفرات طابق)

البيضاء) الدار  املعاريف  النخلتين 

28184)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة عائشة الزوين عنوانه)ا()

الرقم) (2 تجزئة فضل هللا مجموعة)

املحمدية) (2((28 املحمدية) (11

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)23)يناير)

2823)تحت رقم)136.

986I

CHAGDALI DISTRIB AND SERVICES

 CHAGDALI DISTRIB AND
SERVICES

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHAGDALI DISTRIB AND

SERVICES

إقامة الهناء شعبان1 رقم 25 

العرائش املغرب 92888

 CHAGDALI DISTRIB AND

SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اال تماعي إقامة 

الهناء شعبان1 رقم 25 العرائش 

املغرب 92888 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7335

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

 CHAGDALI DISTRIB AND

.SERVICES

متنوعة/استيراد) تجارة/أعمال 

وتصدير):غرض الشركة بإيجاز)
 25 رقم) شعبان1) الهناء) إقامة  (

العرائش املغرب)92888:)عنوان املقر)

اال تماعي).

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة.

 18888 الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم)،)مقسم كالتالي)

 188 هشام) الشكدالي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة ة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشكدالي هشام عنوانه)ا()

تجزئة شعبان)1)إقامة الهناء)الطابق)
4)رقم)25 92888)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشكدالي هشام عنوانه)ا()

تجزئة شعبان)1)إقامة الهناء)الطابق)
4)رقم)25 92888)العرائش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (19 االبتدائية بالعرائش بتاريخ)

2823)تحت رقم)71 -.

987I

REAL OFFICE SARL

RIMAS CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

RIMAS CONFECTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي املنطقة 

الصناعية املجد قطعة 751 الطابق 

الثاني - 98888 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

134385

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIMAS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONFECTION

الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املو هة للتصدير.

املنطقة) (: عنوان املقر اال تماعي)

الطابق) (751 الصناعية املجد قطعة)

الثاني)-)98888)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 33 (: اصبيح) بن  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.

السيد محمد الهواري):)33)حصة)

بقيمة)1.888)درهم للحصة.

السيد عبد العالي بن اصبيح):)34 

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

اصبيح) بن  ابراهيم  السيد 

القطعة) (82 الهناء) حي  عنوانه)ا()

9826)العوامة)98888)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() الهواري  محمد  السيد 

تجزئة امليزان رقم)145 98888)طنجة)

املغرب.

اصبيح) بن  العالي  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي السعادة)1)زنقة)3)رقم)

6 98888)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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اصبيح) بن  ابراهيم  السيد 
القطعة) (82 الهناء) حي  عنوانه)ا()
9826)العوامة)98888)طنجة املغرب
اصبيح) بن  العالي  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي السعادة)1)زنقة)3)رقم)

6 98888)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)262872.
98(I

REAL OFFICE SARL

AJANA NEW STYLE
إعالن متعدد القرارات

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
AJANA NEW STYLE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: 16 زنقة 
7 تجزئة املجد رقم 99 - 98888 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(1625

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقر اال تماعي للشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير توقيع املسيرين
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) اال تماعي  املقر  تحويل 
قطعة) املجد  الصناعية  للمنطقة 

751)الطابق االول
على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 
(، تلتزم الشركة بشكل صحيح) مايلي:)
لجميع األعمال املتعلقة بها)،)بالتوقيع)

املنفصل ألحد املديرين املشاركين.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)262879.
989I

REAL OFFICE SARL

 MEDITERRANEAN
MANAGEMENT COMPANY

إعالن متعدد القرارات

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 MEDITERRANEAN

 MANAGEMENT COMPANY
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: محل 
تجاري رقم 3 بابل 1-4 الطابق 
األر�سي قطعة رقم 1 مسنانة - 

98888 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.1325(3

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص الشركة
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تعيين مسير  ديد
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير
قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

توقيع املسير
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
مائة) بمبلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
(، درهم() (100،000.00( درهم) ألف 
)1888()سهم بقيمة) مقسم إلى ألف)
مائة درهم))188.88)درهم()للسهم)،)
مدفوعة بالكامل)،)اكتت7 بها الشركاء)
كل منهم بما) ،)ومخصصة لـ) بالكامل)
يتناس7 مع مساهمات كل منهم)،)وهي)
:)588)سهم للسيد بن  لون اندل�سي)
محمد طه و)58)سهم للسيد االخضر)

نبيل
على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 
مايلي:)يدير الشركة واحد أو أكثر من)
املديرين)،)أو الشركاء)أو ال)،)املعينين)

من قبل الشركاء)،)في النظام األسا�سي)

أو في قانون الحق)،)بقرار من الشركاء)

الذين يمثلون ثالثة أرباع األسهم على)

يعين الشركاء)مسيرا ملدة غير) األقل.)

اندل�سي) بن  لون  السيد  محدودة:)

محمد طه

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

لجميع) (، تلتزم الشركة قانوًنا) مايلي:)

األعمال املتعلقة بها)،)بتوقيع املسير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)5)2617.

918I

STE TIB COMPT SARL AU

GRANDEUR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقامة بغدادي مكت7 رقم 

85 ، 68888، و دة املغرب

GRANDEUR TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية 

شارع احفير و زنقة الخطي7 رقم 69 

الشقة 14 - 68888 و دة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.31143

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

2822)تقرر حل) 38)د نرر) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ) (GRANDEUR TRAVAUX

وعنوان) درهم  (98.888 رأسمالها)

مقرها اإل تماعي زاوية شارع احفير)

 14 الشقة) (69 و زنقة الخطي7 رقم)

(: ل) نتيجة  املغرب  و دة  (68888  -

توقف نشاط الشركة.

زاوية) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 69 شارع احفير و زنقة الخطي7 رقم)

الشقة)14 - 68888)و دة املغرب.)

و عين:
و) تبودة  الخالق  عبد  السيد)ة()
محمد) زنقة  االندلس  حي  عنوانه)ا()
و دة) (68888  2( رقم) عودة  بن 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2445.
911I

ste controle balance sarl

 AUTO SERVICE DIESEL
 MARJANE SARL SIGLE

:ASDM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CONTROLE BALANCE
 SARL(APPT 3 IMMB 1031, LOT
 RIAD AL ISMAILIA MARJANE
1.مكناس- 58888 مكناس املغرب.

 AUTO SERVICE DIESEL 
MARJANE(SARL, SIGLE : ASDM
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
و عنوان مقرها اال تماعي عمارة 
5 إقامة انحي متجر إ/29 مر ان 
مكناس- 58888 مكناس املغرب.
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة رقم التقييد في السجل 
التجاري 47511

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2819 مارس) (28
األسا�سي لشركة املسؤولية املحدودة)

باملميزات التالية)
ذات) شركة  الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
 AUTO SERVICE DIESEL
 MARJANE(SARL,( SIGLE( :(ASDM
عند) متبوعة  الشركة  تسمية  (:

االقتضاء)بمختصر تسميتها
)غرض الشركة بإيجاز مكانيك عام)
أشغال مختلفة متا رة االستيراد و)

التصدير)
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عمارة) اال تماعي  املقر  عنوان 
مر ان) إ/29) متجر  انحي  إقامة  (5

مكناس58888-)مكناس املغرب.
ا لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة)99)سنة)
 48.888 الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي)
 AUTO SERVICE الشركة) (.
 DIESEL(MARJANE(SARL,(SIGLE(:
ASDM 488)حصة بقيمة)188)درهم)

للحصة)
ادريس) التوزاني  السيد  (

328حصة بقيمة)188درهم)
بقيمة) ((8 نبيل) التوزاني  السيد 

188)درهم)
و) والعائلية  الشخصية  :األسماء)

صفات و مواطن الشركاء)
عنوانه) ادريس  التوزاني  .السيد 
رقم)1596)مر ان)2)مكناس)58888 

مكناس املغرب
.السيد التوزاني نبيل عنوانه رقم)
 58888 مكناس) (2 مر ان) (1596

مكناس املغرب)
الشخصية و العائلية و) :األسماء)

مواطن مسيري الشركة)
عنوانه) ادريس  التوزاني  .السيد 
رقم)1596)مر ان)2)مكناس)58888 

مكناس املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  .تم 
ابريل) (24 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2819)تحت رقم)1953
912I

ELITE CONSEILS

STE CARPET PLANETS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELITE CONSEILS
 N°634 BUREAU(N°4 ETAGE
 2 QUARTIER(AL(MASSAR
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE CARPET PLANETS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زينيث 
بزنيس سنتر شارع مسلم بوكار طابق 

3 شقة 14 باب دكالة مراكش - 
48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132475

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CARPET PLANETS
تا ر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصناعة) منتو ات  و  الزرابي 

التقليدية.
زينيث) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بزنيس سنتر شارع مسلم بوكار طابق)
(- مراكش) دكالة  باب  (14 شقة) (3

48888)مراكش املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد امين الطائع):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الطائع  امين  السيد 
عملية سبو عمارة ك رقم) (3 املسيرة)

28)مراكش)48888)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الطائع  امين  السيد 
عملية سبو عمارة ك رقم) (3 املسيرة)

28)مراكش)48888)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (19 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم))2)143.
913I

LE LEGALISTE

 PHARMACIE EL MENZEH
BERRECHID

إعالن متعدد القرارات

LE LEGALISTE
زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 
بوعبيد املكت7 رقم 9 الوازيس ، 
28248، الدار البيضاء املغرب
 PHARMACIE EL MENZEH
BERRECHID »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 5 إقامة 
املنزه 3 تجزئة عراب - 16888 

برشيد املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.16717

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)31)ماي)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
الشكل) تحول  (- (1 رقم) قرار 
على) ينص  الذي  للشركة:) القانوني 
من) القانوني  الشكل  تحويل  مايلي:)
شخص ذاتي إلى شركة ذات مسؤولية)
محدودة دات الشريك الوحيد تحت)
 PHARMACIE (: التالية) الخصائص 
رأس) (،EL MENZEH BERRECHID
و الكائن مقرها في) (1.555.488 مالها)

5)إقامة املنزه)3)تجزئة عراب.
2)-)تعيين مسير للشركة) قرار رقم)
لتغيير) الفعلي  التاريخ  تحديد  مع 
على) ينص  الذي  القانوني:) الشكل 
تعيين السيدة سعدي غزالن) مايلي:)
اعتماد) قررت  التي  للشركة،) مسيرة 
لهذا) فعلي  كتاريخ  (2822 مايو)
التاريخ) هذا  يأخذ  وأن  التحويل،)
بعين االعتبار في  ميع العمليات التي)

سوف تقوم بها الشركة.
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (16 بتاريخ) بررشيد  االبتدائية 

2822)تحت رقم)682.
914I

nord manager

IMMOBILIERE MARCOUS
إعالن متعدد القرارات

 IMMOBILIERE شركة 
MARCOUS ش.ذ.م.م«.

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ش.م.م

رأسمالها: 1888.888,88 درهم
مقرها اال تماعي: شارع ازرو حي 

التوتة اقامة اشبيلية تطوان
السجل التجاري 4739 
»إعالن متعدد القرارات«

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)84)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:
الذي ينص على ما) (1 قرار رقم) (•
استقالة املسير املشارك السيد) يلي:)
الجنسية) مغربي  املرواني   مال 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

L112725)من منصبه.
الذي ينص على ما) (2 قرار رقم) (•
يلي:)تعيين مسير وحيد للشركة السيد)
الجنسية) مغربي  املرواني  حكيم 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.L112724
الذي ينص على ما) (3 قرار رقم) (•
يلي:)بيع حصة السيد  مال املرواني)
حكيم) السيد  لفائدة  حصة() (258(

املرواني.
الذي ينص على ما) (4 قرار رقم) (•
يلي:)تحديث في بنود النظام االسا�سي)

للشركة.
بنود) في  تعديل  تم  وتبعالذلك 

النظام األسا�سي للشركة:
الذي ينص) (6 بند رقم) تعديل  (•
املرواني) حكيم  السيد  يلي:) ما  على 

أصبح شريك ب)588)حصة.
الذي ينص) (15 تعديل بند رقم) (•
تم تعيين السيد حكيم) على ما يلي:)
املرواني املسير الوحيد للشركة لفترة)

غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (13 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2668. 
من ا ل اإليداع والنشر

املسير

915I
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االعالنات االدارية للشركات املغربية

CAFIAM.TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 AGADIR ،((888 ، املغرب

MAROC

CAFIAM.TECHNOLOGY شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي العمارة 

رقم 57 ممر 3 شارع عبد هللا إبراھیم 

بلوك Aحي السالم ایت ملول عمالة 

انزكان - 8888) أيت ملول املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

27(11

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAFIAM.TECHNOLOGY

التركي7) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهرو تقني،)التشغيل اآللي،)الطاقي،)

واالشغال العمومية.

العمارة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

رقم)57)ممر)3)شارع عبد هللا إبراھیم)

Aحي السالم ایت ملول عمالة) بلوك)

انزكان)-)8888))أيت ملول املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عاما سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام اقشتابو عنوانه)ا()

العمارة رقم)57)ممر)3)شارع عبد هللا)
إبراھیم بلوك)Aحي السالم ایت ملول)
ملول) أيت  ((8888 انزكان) عمالة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام اقشتابو عنوانه)ا()

العمارة رقم)57)ممر)3)شارع عبد هللا)
إبراھیم بلوك)Aحي السالم ایت ملول)
ملول) أيت  ((8888 انزكان) عمالة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)285.

916I

QUALICIA EXPERTISE

FLOY PROD
إعالن متعدد القرارات

QUALICIA EXPERTISE

 Rue FARHAT HACHAD,2ème

 Etage(APPT(N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

FLOY PROD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: العالية 

2 زنقة 51 رقم 18 الطابق رقم 

1 الولفة - 28228 الدارالبيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.351(23

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل املقراإل تماعي لشركة

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

توسيع نشاط الشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
إلى) لشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
ج) (( األزهر املنطقة) (: العنوان التالي)
ش)81)عمارة)))شقة)1)الدارالبيضاء

على) ينص  الذي  (:3 رقم) بند 
(: الشركة) نشاط  توسيع  مايلي:)
البصري,تصوير) السمعي  التواصل 
أحداث) (، انفو رافيك) تصميم  (،
أفالم) سينمائية,منتج  أنشطة  (،

سينمائية,صوت سينمائي أو حديث
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 89 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53519).
917I

QUALICIA EXPERTISE

QUALICIA EXPERTISE
إعالن متعدد القرارات

QUALICIA EXPERTISE
 Rue FARHAT HACHAD,2ème
 Etage(APPT(N°35 Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC
QUALICIA EXPERTISE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: إقامة 
سيتي زنقة فرحات حشاد طابق 
رقم 2 شقة رقم 35 - 28258 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.515(75

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))2)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة)
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 رقم) بند 
السيد زخنيني محمد) تفويت  مايلي:)
58)حصة إلى فائدة السيد) املهدي لي)
مجمل) ليصل  هشام  بلمنصور 
حصصه إلى)1888)حصة بقيمة)188 

درهم لكل حصة

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل الشكل القانوني للشركة من)

إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)1)523).

91(I

QUALICIA EXPERTISE

PHYSIOSHAPE LAALAOUI
إعالن متعدد القرارات

QUALICIA EXPERTISE

 Rue FARHAT HACHAD,2ème

 Etage(APPT(N°35 Résidence

 City، 20250، CASABLANCA

MAROC

 PHYSIOSHAPE LAALAOUI

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: إقامة 

رياض القدس تقاطع شارع هيفاء 

وشارع القدس العمارة ج ه 2 رقم 

الشقة 19 عين الشق - 28478 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.4(9263

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)38)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

استمرار نشاط الشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:39 رقم) بند 

رغم) الشركة  حل  بعدم  قرار  مايلي:)

الخسائر املسجلة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 38 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

د نرر)2822)تحت رقم)52518).
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NEGOCEMAR

KAMBAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°12

90000 ،، طنجة املغرب
KAMBAY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي )19 حي 

الهنا الطابق األر�سي طنجة - 98888 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
1341(7

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KAMBAY
تجارة) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الغذائية العامة.
•)تجارة الصحف والتبغ.
•االستيراد و التصدير..

حي) (19( (: عنوان املقر اال تماعي)
الهنا الطابق األر�سي طنجة)-)98888 

طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 288 (: محند) ايت  كمال  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
288)حصة) (: السيد ياسين اكرام)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 288 (: بنيهم) السيد عبد الرحيم 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 288 (: السيد عبد هللا ايت محند)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
 288 (: ايت محند) السيد محمد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كمال ايت محند عنوانه)ا()
(، (42 رقم) األريج  قطاع  الرهراه  حى 

طنجة)98888)طنجة املغرب.
بنيهم) الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي السليماني زنقة)14)رقم)

1)،)طنجة.)98888)طنجة املغرب.
محند) ايت  هللا  عبد  السيد 
األريج) قطاع  الرهراه  حى  عنوانه)ا()
طنجة) (98888 طنجة) (، (42 رقم)

املغرب.
السيد ياسين اكرام عنوانه)ا()48 
شارع محمد الخامس الطابق)5)شقة)

25 98888)طنجة املغرب.
السيد محمد ايت محند عنوانه)ا()
(، (42 رقم) األريج  قطاع  الرهراه  حى 

طنجة)98888)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد كمال ايت محند عنوانه)ا()
(، (42 رقم) األريج  قطاع  الرهراه  حى 

طنجة)98888)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)8)18.
928I

MOUSSAOUI HAJJI

 ARFOUD MINING
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 ARFOUD MINING COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإل تماعي طريق 

الريصاني  ماعة عرب الصباح زيز 
أرفود - 52288 أرفود املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.14987

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2823 يناير) (82 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 ARFOUD MINING COMPANY
درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 
طريق) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
الريصاني  ماعة عرب الصباح زيز)
أرفود املغرب نتيجة) (52288 (- أرفود)

ل):)أزمة مالية
.

طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الريصاني  ماعة عرب الصباح زيز)

أرفود)-)52288)أرفود املغرب.)
و عين:

السيد)ة()سفيان برجي و عنوانه)ا()
شارع موالي اسماعيل رقم)176)الحي)
ارفود املغرب) (52288 الجديد أرفود)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ)23)يناير)

2823)تحت رقم)44.
921I

aice compta

BIKERS GREEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
BIKERS GREEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تمارة 
6 إقامة معاش هللا 4 عمارة رقم 
6 متجر 22 ابن رشد هرهورة 

الصخيرات - 12888 تمارة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13(1(7
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIKERS GREEN

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وتوزيع)

الدرا ات التي تعمل بالكهرباء.

 6 تمارة) (: عنوان املقر اال تماعي)

إقامة معاش هللا)4)عمارة رقم)6)متجر)

(- الصخيرات) هرهورة  رشد  ابن  (22

12888)تمارة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (58 (: وزري) يونس  السيد 

بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد عمر السعيدي):)58)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 34 السيد يونس وزري عنوانه)ا()

شارع بطلي محمد بن املكي الصخور)

السوداء)28578)البيضاء)املغرب.

السيد عمر السعيدي عنوانه)ا()4 
زنقة مجاط فيال شكر هللا كلم)4 588 

الرباط) (18178 الرباط) السوي�سي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 34 السيد يونس وزري عنوانه)ا()

شارع بطلي محمد بن املكي الصخور)

السوداء)28578)البيضاء)املغرب

السيد عمر السعيدي عنوانه)ا()4 
زنقة مجاط فيال شكر هللا كلم)4 588 

الرباط) (18178 الرباط) السوي�سي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)8)97.

922I



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2574

يوسف بنخالي

STE B-N PHARMA
إعالن متعدد القرارات

يوسف بنخالي

حي الرباط شارع الرباط زنقة 5 رقم 

3 املضيق ، 93288، املضيق املغرب

STE B-N PHARMA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 

محمد داود زنقة النخيل تطوان - 

93888 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29481

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

السيدة) حصص  مجموع  تفوية 

في) املتمثلة  نادري  الزهراء) فاطمة 

محمد) السيد  لفاءدة  حصة  (1888

بك

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

بصفته) بك  محمد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة

على) ينص  الذي  (:3 رقم) قرار 

مايلي:)قبول استقالة السيدة فاطمة)

كمسيرة) مهامها  من  نادري  الزهراء)

للشركة

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
رأس املال

على) ينص  الذي  (:13 رقم) بند 

مايلي:)التسيير

على) ينص  الذي  (:16 رقم) بند 

مايلي:)االمضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2723.

923I

HOME COMPTA

 EL KADOURI
PARAPHARMACIE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC

 EL KADOURI PARAPHARMACIE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
أوالد عزوز السكنية »حديقة ال 

روكاد« متجر 25 عمارة دال الطابق 
األر�سي - 28232 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569853
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KADOURI PARAPHARMACIE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

املنتجات شبه الصيدالنية.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
ال) »حديقة  السكنية) عزوز  أوالد 
25)عمارة دال الطابق) روكاد«)متجر)
البيضاء) الدار  (28232 (- األر�سي)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيدة القدوري حنان)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة القدوري حنان عنوانه)ا()
عين) (195 رقم) العام  املنظر  شارع 
الشق)28628)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة القدوري حنان عنوانه)ا()
عين) (195 رقم) العام  املنظر  شارع 

الشق)28628)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55229).
924I

CAZOM Développement Immobilier

 CAZOM Développement
Immobilier

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CAZOM Développement
Immobilier

زاوية زنقة األمير موالي عبد هللا 
و زنقة النخلة ط4 ش7 الدار 

البيضاء، 28478، الدار البيضاء 
املغرب

 CAZOM Développement
Immobilier شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي زاوية زنقة 
األمير موالي عبد هللا و زنقة النخلة 
ط4 ش7 - 28478 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569331
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CAZOM Développement

.Immobilier
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Promotion et Construction

.Immobilière
عنوان املقر اال تماعي):)زاوية زنقة)
األمير موالي عبد هللا و زنقة النخلة)
البيضاء) الدار  (28478  - ش7  ط4)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد امبارك بن الرازم)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد امبارك بن الرازم عنوانه)ا()
قرية) (87 رقم) (25 زنقة) (1  ميلة)
البيضاء) الدار  (28478 الجماعة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد امبارك بن الرازم عنوانه)ا()
قرية) (87 رقم) (25 زنقة) (1  ميلة)
البيضاء) الدار  (28478 الجماعة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)-.
925I

TC

SAMI FIRST
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC

SAMI FIRST شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شقة رقم 
19 التعاونية موالي عبد هللا أمغار 
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الطابق الرابع - 24888 الجديدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28827

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 أكتوبر) (19
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAMI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FIRST
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير املعدات الزراعية.
عنوان املقر اال تماعي):)شقة رقم)
التعاونية موالي عبد هللا أمغار) (19
الجديدة) (24888 (- الرابع) الطابق 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: ضلوعو) سامي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
 1888 (: ضلوعو) سامي  السيد 

بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ضلوعو  سامي  السيد 
اسماعيل) سيدي  االداري  الحي 

24888)الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() ضلوعو  سامي  السيد 
اسماعيل) سيدي  االداري  الحي 

24888)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونرر) (15 االبتدائية بالجديدة بتاريخ)

2822)تحت رقم)29426.

926I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

 JA WALALID LOGISTIQUE««
.S.A.R.L

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية
 AGADIR ،((888 ، املغرب

MAROC
 JA WALALID LOGISTIQUE««

S.A.R.L. شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك س 
رقم 176 حي املسيرة - 8888) أيت 

ملول املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

27(85
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 JA WALALID LOGISTIQUE««

..S.A.R.L
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
:)بلوك س) عنوان املقر اال تماعي)
أيت) ((8888 (- حي املسيرة) (176 رقم)

ملول املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عاما سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() نزيف  السيد  واد 
بلوك س رقم)176)حي املسيرة)8888) 

أيت ملول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نزيف  السيد  واد 
بلوك س رقم)176)حي املسيرة)8888) 

أيت ملول املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)281.
927I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

.IHTA LUX CARS « S.A.R.L«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

االعالنات االدارية للشركات املغربية
 AGADIR ،((888 ، املغرب

MAROC
 .IHTA(LUX(CARS « S.A.R.L«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي بلوك 22 
شارع ورزازات رقم 29 الحي املحمدي 

- 8888) أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

54123
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (8(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IHTA«(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

..LUX CARS « S.A.R.L
تأ ير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 22 عنوان املقر اال تماعي):)بلوك)
شارع ورزازات رقم)29)الحي املحمدي)

- 8888))أكادير املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عاما سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الرامي  رشيد  السيد 
بلوك)22)شارع ورزازات رقم)29)الحي)

املحمدي)8888))أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() الرامي  رشيد  السيد 
بلوك)22)شارع ورزازات رقم)29)الحي)

املحمدي)8888))أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (28 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128158.
92(I

االعالنات االدارية للشركات املغربية

ارغامروك ش.م.م » 
»ARGAMAROC SARL AU

إعالن متعدد القرارات

االعالنات االدارية للشركات املغربية
 AGADIR ،((888 ، املغرب

MAROC
 ARGAMAROC « ارغامروك ش.م.م
SARL AU« »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها اال تماعي: تجزئة 
مسعكوينة دراركة رقم 424 - 

8888) اكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.26895

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)16)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 
املوافقة على تحويل األسهم) (- مايلي:)
1888)سهم لخالد) تبيع نزهة أزروال)

واسميح
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

-)استقالة املدير:)نزهة أزروال
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

-)اسم املدير الجديد:)خالد واسميح
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)-)
الصالحيات املمنوحة:)خالد واسميح

بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
-)املوافقة على القوانين الجديدة
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) باكادير  التجارية 

2823)تحت رقم)128231.

929I

FIDUCIAIRE

IM PHONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
IM PHONE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 1 زنقة 
عابد الفا�سي شارع ابن الخطي7 
محل رقم 2 - 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75839
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHONE
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.
زنقة) (1 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الخطي7) ابن  شارع  الفا�سي  عابد 

محل رقم)2 - 38888)فاس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الياس الحجامي عنوانه)ا()
زنقة بدر شاكر سياب) (14 شقة) (28
فاس) (38888 شارع عالل بنعبد هللا)

املغرب.

السيد مو�سى الغمو�سي عنوانه)ا()

78)اقامة زكرياء)الشقة)2)شارع موالي)
رشيد م ج)38888)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الياس الحجامي عنوانه)ا()
زنقة بدر شاكر سياب) (14 شقة) (28

فاس) (38888 شارع عالل بنعبد هللا)

املغرب

السيد مو�سى الغمو�سي عنوانه)ا()

78)اقامة زكرياء)الشقة)2)شارع موالي)
رشيد م ج)38888)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)89)يناير)2823 

تحت رقم)-.

938I

FIDUCIAIRE

ALISIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

ALISIER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع ابو 
ضبي تجزئة صباح رقم 14 الزهور 

1 - 38888 فاس املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27621

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)38)د نرر)2822)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

رقم) صباح  تجزئة  ضبي  ابو  »شارع 

14)الزهور)1 - 38888)فاس املغرب«)

الطابق) فلوري  فال  »تجزئة  إلى)

38888)فاس) (- الثاني طريق مكناس)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)26)يناير)2823 

تحت رقم)529/2023.

931I

FIDUCIAIRE

BK ONE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE

 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

BK ONE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 

مطران خليل مطران فضاء نور 

مكت7 )1 - 38888 فاس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.64331

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

2822)تقرر حل) 12)د نرر) املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (BK ONE الوحيد) الشريك 

وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

مقرها اإل تماعي زنقة مطران خليل)

مطران فضاء)نور مكت7))1 - 38888 

فاس املغرب نتيجة ل):)املنافسة.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

نور) فضاء) مطران  خليل  مطران 

مكت7))1 - 38888)فاس املغرب.)

و عين:

منير شليح و عنوانه)ا() السيد)ة()

الطابق) (1( الشقة) الررج  تجزئة  (28

فاس) (38888 طريق عين الشقف) (4

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)26)يناير)2823 

تحت رقم)528/2023.

932I

FIDUCIAIRE

ALI CARRIERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
ALI CARRIERE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الطابق 

الرابع رقم )2 مكات7 الصفاء شارع 
موالي رشيد طريق صفرو - 38888 

فاس املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.786(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في)29)د نرر)2822)تم تحويل)
للشركة) الحالي  اال تماعي  املقر 
مكات7) (2( رقم) الرابع  »الطابق  من)
طريق) رشيد  موالي  شارع  الصفاء)
صفرو)-)38888)فاس املغرب«)إلى)»2 
 1 14أ عرصة الزيتون الضحى) عمارة)
فاس) (38888 (- طريق عين الشقف)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)23)يناير)2823 

تحت رقم)463.
933I

FIDUCIAIRE

ALI CARRIERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE(ABI(NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
ALI CARRIERE شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 2 عمارة 

14أ عرصة الزيتون الضحى 1 طريق 
عين الشقف 2 عمارة 14أ عرصة 

الزيتون الضحى 1 طريق عين 
الشقف 38888 فاس املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.786(7

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2822 د نرر) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الباقي) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) ا تماعية  حصة  (388 دقاوي)

أصل)1.888)حصة لفائدة السيد))ة()

ياسر دقاوي بتاريخ)29)د نرر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

التجارية بفاس بتاريخ)23)يناير)2823 

تحت رقم)463.

934I

SOFICODEX

FOODIBEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
الطابق) بطوطة  ابن  زنقة  (41

الثاني و الثالث)،)درب عمر)،)28832،)

الدار البيضاء)املغرب

ذات) شركة  (FOODIBEST

املسؤولية املحدودة
زنقة) (4 وعنوان مقرها اإل تماعي)

 28388 (- غوتيي) حي  كونتي  فرنش 

الدارالبيضاء)املغرب

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

569699

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (82

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOODIBEST

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

 ميع املطاعم)،)ألبان)،)ساندوتش)،)

سناك بار)،)قهوة)،)مشروبات.

زنقة) (4 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 28388 (- غوتيي) حي  كونتي  فرنش 

الدارالبيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (788 (: السيد علي اشبان)

بقيمة)188)درهم للحصة.
388)حصة) (: السيد خليل فوغل)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اشبان  علي  السيد 
كاليفورني) (1 طابق) سهام  تجزئة  (2

28388)الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() فوغل  خليل  السيد 
حي موالي عبدهللا) (13 رقم) (98 زنقة)
الدارالبيضاء) (28388 الشق) عين 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد علي اشبان عنوانه)ا()علي)
اشبان)28588)الدارالبيضاء)املغرب

عنوانه)ا() فوغل  خليل  السيد 
حي موالي عبدهللا) (13 رقم) (98 زنقة)
 28388 الدارالبيضاء) الشق  عين 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55911)88.
935I

VISION AUDIT

ALPHA SECURITY SYSTEMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

VISION AUDIT
 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
 ALPHA SECURITY SYSTEMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

الفتح 217 شارع ابراهيم الروداني 

مطول الطابق 1 الرقم 3 - 28826 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.462415

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()محمد املخربش)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (188

حمزة) )ة() 188)حصة لفائدة السيد)

املخربش بتاريخ)19)يناير)2823.

تفويت السيد))ة()احماد بورحيم)

أصل) من  ا تماعية  حصة  (188

حمزة) )ة() 188)حصة لفائدة السيد)

املخربش بتاريخ)19)يناير)2823.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5555).

936I

VISION AUDIT

ALPHA SECURITY SYSTEMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

VISION AUDIT

 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°

 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

 ALPHA SECURITY SYSTEMS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

الفتح 217 شارع ابراهيم الروداني 

مطول الطابق 1 الرقم 3 - 28826 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.462415

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2823 يناير) (19 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

املخربش حمزة كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5555).

937I

NLT Engineering

NLT ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

NLT Engineering
رقم )5 نخيل الجنوبي مراكش ، 

48868، مراكش املغرب

NLT ENGINEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )5 

نخيل الجنوبي مراكش - 48868 

مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.128381

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2823 يناير) (17 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 18.888« من) أي  درهم«) (98.888«

عن) درهم«) (188.888« إلى) درهم«)

طريق):)-.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144866.

93(I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE MEDICORP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech

conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15

 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

SOCIETE MEDICORP شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي زينيث 

بيزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 

الطابق 3 شقة رقم 14 باب دكالة 

مراكش املغرب - 48888 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

132719

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (19

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE MEDICORP

غرض الشركة بإيجاز):)-1استيراد)

وتصدير وشراء)وبيع منتجات الحمية)

الغذائية وغيرها من املنتجات الطبية)

أو الزخرفية أو املفروشة.

(، الطبية) العيادات  -2إدارة 

الطابع) ذات  الرحالت  وتنظيم 

الخاص.

ومعارض) معارض  -3تنظيم 

الطبية) وشبه  الطبية  للمنتجات 

السياحية) والتعليمية  والغذائية 

والتأثيث.
زينيث) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

بيزنس سنتر زنقة مسلم تجزئة بوكار)

دكالة) باب  (14 شقة رقم) (3 الطابق)

مراكش) (48888 (- املغرب) مراكش 

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد اوس حلوي):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

حلوي) اوس  محمد  السيد 

 4 الطابق) الصنوبر  اقامة  عنوانه)ا()

بنى مالل) (23888 بنى مالل) (13 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حلوي) اوس  محمد  السيد 

 4 الطابق) الصنوبر  اقامة  عنوانه)ا()

بنى مالل) (23888 بنى مالل) (13 رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144128.

939I

REAL OFFICE SARL

JO GLOBAL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

JO GLOBAL شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي الحسن بن املهدي عمارة 2 

الطابق 2 رقم 148 - 98888 اصيلة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.937

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2823 يناير) (16 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (JO GLOBAL الشريك الوحيد)

وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

موالي) شارع  اإل تماعي  مقرها 

الطابق) (2 الحسن بن املهدي عمارة)

- 98888)اصيلة املغرب)  148 رقم) (2

نتيجة ل):)فشل في التسويق.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 2 عمارة) املهدي  بن  الحسن  موالي 
148 - 98888)اصيلة) 2)رقم) الطابق)

املغرب.)
و عين:

و) العثماني  السيد)ة() مال 
بن) الحسن  موالي  شارع  عنوانه)ا()
 148 رقم) (2 الطابق) (2 املهدي عمارة)
)ة() اصيلة املغرب كمصفي) (98888

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
شارع) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
 2 عمارة) املهدي  بن  الحسن  موالي 

الطابق)2)رقم)148
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) باصيلة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)54.
948I

LE LEGALISTE

INTERFACES DU FUTUR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
زاوية شارع ميسانج و عبد الرحيم 
بوعبيد املكت7 رقم 9 الوازيس ، 
28248، الدار البيضاء املغرب

INTERFACES DU FUTUR شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 مركز الرياض 
- 28888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(857
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTERFACES DU FUTUR
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نجارة،) مقاول  متنوعة،) أعمال 

أملنيوم،)معدن....
61)شارع) عنوان املقر اال تماعي):)
املعاني) مصطفى  زاوية  ياقوت  اللة 
الطابق الثاني رقم)62)مركز الرياض)-)

28888)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يونس نحافي):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد يونس نحافي عنوانه)ا()رقم)
عين) األر�سي  الطابق  (14( زنقة) (23
الشق)28888)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد يونس نحافي عنوانه)ا()رقم)
عين) األر�سي  الطابق  (14( زنقة) (23

الشق)28888)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)-.
941I

AGEFIC

 ETABLISSEMENT PAUL 
CLAUDEL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AGEFIC
..اقامة سنتربارك العمارة د الطابق 
2 الرقم 15 املحمدية ، 88))2، 

املحمدية املغرب
 ETABLISSEMENT PAUL 

CLAUDEL PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإل تماعي 35 شارع 
بئر انزران - 888)2 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 32289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ETABLISSEMENT PAUL (:

.CLAUDEL PRIVE
غرض الشركة بإيجاز):)-)مؤسسة)
لجميع) الخاص  والتعليم  التربية 
املغرب) نظام  حس7  املستويات 

ونظام)»البعثة الفرنسية«.
-)تدري7 وتعليم األطفال والكبار،

العمليات) اعم  ميع  وبشكل  (-
املنقولة) واالستيراد  التجارية 
أو) مباشر  بشكل  واملالية  والعقارية 
كلًيا أو  زئًيا على أحد) غير مباشر،)
األشياء)املحددة أو على كائنات مماثلة)
النشاط) تنمية  لتعزيز  ذات صلة  أو 

اال تماعي.
شارع) (35 (: عنوان املقراال تماعي)
بئر انزران)-)888)2)املحمدية املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
مبلغ رأسمال الشركة:)2.888.888 

درهم،)مقسم كالتالي:
(: رشيد) نبيل  الجامعي  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (7.488

للحصة.
(: مروان) نبيل  الجامعي  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (2.488

للحصة.
(: يحيى) نبيل  الجامعي  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (2.488

للحصة.
(: فاروق) نبيل  الجامعي  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (2.488

للحصة.

(: هبة) نبيل  الجامعي  السيدة 

درهم) (188 بقيمة) حصة  (2.488

للحصة.

 3.888 (: السيدة محماش نعيمة)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

رشيد) نبيل  الجامعي  السيد 

فيال تقاطع زنقة الرمان و) عنوانه)ا()

 2((88 الواحد املراك�سي) زنقة عبد 

املحمدية املغرب.

مروان) نبيل  الجامعي  السيد 

فيال تقاطع زنقة الرمان و) عنوانه)ا()

 2((88 الواحد املراك�سي) زنقة عبد 

املحمدية املغرب.

يحيى) نبيل  الجامعي  السيد 

فيال تقاطع زنقة الرمان و) عنوانه)ا()

 2((88 الواحد املراك�سي) زنقة عبد 

املحمدية املغرب.

فاروق) نبيل  الجامعي  السيد 

فيال تقاطع زنقة الرمان و) عنوانه)ا()

 2((88 الواحد املراك�سي) زنقة عبد 

املحمدية املغرب.

هبة) نبيل  الجامعي  السيدة 

فيال تقاطع زنقة الرمان و) عنوانه)ا()

 2((88 الواحد املراك�سي) زنقة عبد 

املحمدية املغرب.

السيدة محماش نعيمة عنوانه)ا()

فيال تقاطع زنقة الرمان و زنقة عبد)

املحمدية) (2((88 املراك�سي) الواحد 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

رشيد) نبيل  الجامعي  السيد 

فيال تقاطع زنقة الرمان و) عنوانه)ا()

 2((88 الواحد املراك�سي) زنقة عبد 

املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ)25)يناير)

2823)تحت رقم)-.

942I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 SOCIETE KARAOUINE

SERVICES EVENTS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE(IBTISSAM(RUE

 MARMOUCHA(ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE KARAOUINE

SERVICES EVENTS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي : 11 زنقة 

1 حفرة بنيس باب الخوخة - 38128 

فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.45169

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2822 د نرر) (38 في) املؤرخ 

 SOCIETE KARAOUINE حل)

شركة) (SERVICES EVENTS SARL

مبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان) درهم  ((8.888 رأسمالها)

حفرة) (1 زنقة) (11 اإل تماعي) مقرها 

فاس) (38128 (- بنيس باب الخوخة)

املغرب نتيجة لتداعيات كوفيد)19.

و عين:

و) النجمي  زكرياء) السيد)ة()

زنقة) (33 أبي هريرة) شارع  عنوانه)ا()

1 38868)فاس املغرب) كينيا الزهور)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

11)زنقة) 2822)وفي) 38)د نرر) بتاريخ)

1)حفرة بنيس باب الخوخة)-)38128 

فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)27)يناير)2823 

تحت رقم)5922/2023.

943I

wimocab

STE 2 HN INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

wimocab

مجموعة سوفيان رقم 49 

الطبقة 3 الشقة ) سدي معروف 

الدارالبيضاء مجموعة سوفيان 
رقم 49 الطبقة 3 الشقة ) سدي 

معروف الدارالبيضاء، 8)282، 

املغرب الدار البيضاء

 STE 2 HN(INVEST(SARL(AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 4) شارع 

والد زيان مركزالتجاري أبودهاب 

الدارالبيضاء - 28478 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (25

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE 2 (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.HN INVEST SARL AU
مطور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارات.

4))شارع) عنوان املقر اال تماعي):)

أبودهاب) مركزالتجاري  زيان  والد 

28478)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.888 (: نوة) عبدالحميد  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدالحميد نوة عنوانه)ا()
 11 رقم) إناف  تجزئة  الورود  حي 
الدارالبيضاء) (284(8 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالحميد نوة عنوانه)ا()
 11 رقم) إناف  تجزئة  الورود  حي 
الدارالبيضاء) (284(8 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)62)55).
944I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

 HARMONY HOLDING
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

 RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN(N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
 HARMONY HOLDING S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي : رقم 7 

مجموعة 29-38-144 تجزئة بسمة 
بنسودة ص.ب. 89)1 االطلس فاس 

- 38838 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.65467

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
برادة) محمد  )ة() السيد) تفويت 
ارخامي)64.584)حصة ا تماعية من)
أصل)88).513)حصة لفائدة السيد)
 19 بتاريخ) ارخامي  برادة  مريم  )ة()

د نرر)2822.

برادة) محمد  )ة() السيد) تفويت 

ارخامي)23.328)حصة ا تماعية من)

أصل)88).513)حصة لفائدة السيد)

محمد امين برادة ارخامي بتاريخ) )ة()

19)د نرر)2822.

برادة) محمد  )ة() السيد) تفويت 

ارخامي)44.892)حصة ا تماعية من)

أصل)88).513)حصة لفائدة السيد)

 19 بتاريخ) ارخامي  برادة  سلمى  )ة()

د نرر)2822.

سهام بنمو�سى) )ة() تفويت السيد)

حصة ا تماعية من أصل) (27.323

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (21(.266

19)د نرر) مريم برادة ارخامي بتاريخ)

.2822

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

التجارية بفاس بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم)19)5.

945I

CENTRE AZROU SERVICES

حمام النجاح
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

حمام النجاح

 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في)

محمد) أعطى السيد)ة() (2823 يناير)

للبطاقة) )ة() الحامل) علوي  املاحي 

املسجل) (D71(28 رقم) الوطنية 

باملحكمة) (29832 التجاري) بالسجل 

التجارية بمكناس حق التسيير الحر)

حي) (378 لألصل التجاري الكائن ب)

النجاح أحداف)-)53188)آزرو املغرب)

علوي) املاحي  ابراهيم  للسيد)ة()

رقم) الوطنية  للبطاقة  )ة() الحامل)

من) تبتدئ  سنة  (9 ملدة) (DA(3462

2823)و تنتهي في)31)يناير) 81)فرراير)

 3.888 شهري) مبلغ  مقابل  (2832

درهم.

946I

BUSINESS CENTER.COM

 AFRICA ASSISTANCE ET
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 236 إقامة 

ف ) الطابق الثاني رقم 6 ، 28398، 
الدارالبيضاء املغرب

 AFRICA ASSISTANCE ET
SERVICE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع عبد 
املومن رقم 236 زنقة باسكي اقامة 
ف) الطابق الثاني رقم 6 - 28348 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569(33
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 AFRICA ASSISTANCE ET (:

.SERVICE
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب وفي الخارج:

الوطنية) الطبية  املساعدة  (•
والدولية.

الطبي) والنقل  الطبي  النقل  (•
داخل وخارج املغرب.

•)املساعدة بجميع أشكالها:)طبية)
،)ا تماعية)،)ميكانيكية)،)إلخ)؛

مع) (، اتفاقيات مع مهنة الط7) (•
العيادات)،)وشركات التأمين)،)وهياكل)

املستشفيات داخل وخارج الدولة.
والكوارث) الطوارئ  حاالت  (•

الطبيعية.
•)النقل الجنائزي للمسلمين وغير)

املسلمين.

وخدمات) اإلدارية  األنشطة  (•
الدعم.

واملسوحات) الدراسات  مكت7  (•
والبحوث التجارية.

•)الدراسات والنصائح التسويقية.
•)أداء) ميع الخدمات املماثلة.

والخدمات) النقل  إدارة  (•
اللو ستية.

العمليات) ،) ميع  عام) بشكل  (•
أو) التجارية  أو  املالية  أو  الصناعية 
الحرفية أو السياحية أو املنقولة أو)
العقارية التي تتعلق بشكل مباشر أو)
أعاله) املذكورة  باألشياء) مباشر  غير 
والتي من شأنها تعزيز تحقيق الشركة)
عن) ونيابة  لصالحها  وتطويرها 

اآلخرين)،
تلجأ) قد  (، الهدف) هذا  لتحقيق 
الشركة في أي مكان إلى أي أعمال أو)
عمليات مهما كانت طبيعتها وأهميتها)
على اإلطالق)،)شريطة أن تساهم أو)
أداء) تسهل  أو  تسهل  أو  تساهم  قد 
األنشطة املحددة أعاله أو أن تجعل)
مباشر) بشكل  (، صونها) املمكن  من 
املصالح التجارية أو) (، أو غير مباشر)
الصناعية للشركة أو الشركات التي)
لديها مجموعة أو عالقة تجارية معها..
عنوان املقر اال تماعي):)شارع عبد)
زنقة باسكي اقامة) (236 املومن رقم)
 28348  -  6 الطابق الثاني رقم) ف))

الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 Kubeipior Evariste السيد)
 188 بقيمة) حصة  (DABIRE( :( 60

درهم للحصة.
 48 (: النعيم) عبد  سالم  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
 Kubeipior السيد)
عنوانه)ا() (Evariste DABIRE
 OUAGADOUGOU 99331
 OUAGADOUGOU BURKINA

.FASO
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النعيم) عبد  سالم  السيد 

 SANNOIS 95118 عنوانه)ا()

.SANNOIS FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

النعيم) عبد  سالم  السيد 

 SANNOIS 95118 عنوانه)ا()

SANNOIS FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)56879).

947I

J.A.S IMMOBILIERE

J.A.S IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

J.A.S IMMOBILIERE

 IMM 15 AVENUE(AL(ABTAL

 APT 4 AGDAL(RABAT ، 10090،

RABAT MAROC

J.A.S IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 15 شارع 

االبطال الشقة رقم 4 اكدال الرباط 

- 18898 الرباط املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1441(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين) (2822 نونرر) (24 املؤرخ في)

مسير  ديد للشركة السيد)ة() ديد)

رقية كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132598.

94(I

J.A.S IMMOBILIERE

J.A.S IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

J.A.S IMMOBILIERE
 IMM 15 AVENUE(AL(ABTAL

 APT 4 AGDAL(RABAT ، 10090،
RABAT MAROC

J.A.S IMMOBILIERE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اال تماعي 15 شارع 
االبطال الشقة رقم 4 اكدال الرباط 

- 18898 الرباط املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1441(3

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير) (2822 نونرر) (24 املؤرخ في)
»-1تا ر.-2 من) الشركة  نشاط 
األطعمة) توزيع  (( التجاري) التسيير 
وبيع) الغذائية(.-3شراء) ˓املنتجات 
العمليات) من  غيرها  أو  املباني 
»-1تا ر.-2مقاول) إلى) العقارية.«)
والبناء.-شراء) مختلفة  اعمال 
العمليات) من  غيرها  أو  املباني  وبيع 

العقارية.3--االستيراد والتصدير.«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132598.
949I

sahara decision

africa.dose
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sahara decision
شارع مكة عمارة مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي االداري العيون. ، 
78888، العيون املغرب

africa.dose شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي حي النهضة 
رقم 81 شارع ابن بطوطة رقم 348 
الداخلة. - 73888 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
23691

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
africa.(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.dose
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستيشارات واالنشطة املعلوماتية..
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
بطوطة) ابن  شارع  (81 رقم) النهضة 
رقم)348)الداخلة.)-)73888)الداخلة)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 688 (: الشاهدي) السيد  مال 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
حصة) (488 (: السيد أنس و ري)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد  مال الشاهدي عنوانه)ا()
الشباب) دار  تجزئة  (12 رقم) (5 امل)
املسيرة ح.ي.م الرباط)18153)الرباط)

املغرب.
عنوانه)ا() و ري  أنس  السيد 
عين الشق زنقة)98)رقم)17)البيضاء)

28478)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  مال الشاهدي عنوانه)ا()
الشباب) دار  تجزئة  (12 رقم) (5 امل)
املسيرة ح.ي.م الرباط)18153)الرباط)

املغرب
عنوانه)ا() و ري  أنس  السيد 
عين الشق زنقة)98)رقم)17)البيضاء)

28478)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)79/2023.

958I

FIDOLIN

FORE LUXE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
FORE LUXE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 6 سانية 
املوساوي خارج باب شعفة سال 

11588 سال املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29199

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2822 مارس) (87 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

العلوي حفيظ كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48372.

951I

FIDOLIN

FOR TIFAWETTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
FOR TIFAWETTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اال تماعي 6 سانية 
املوساوي خارج باب شعفة سال 

11588 سال املغرب.
تغيير تسمية الشركة
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رقم التقييد في السجل التجاري 
29199

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 مارس) (87 في) املؤرخ 
 FOR« من) الشركة  تسمية  تغيير 

.»FORE LUXE«(إلى(»TIFAWETTE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48372.
952I

FIDOLIN

FORE LUXE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
FORE LUXE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 11 زنقة 
املنار تجزءة الزعري سيدي مو�سى 

سال SALE 11588 املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29199

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)87)مارس)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
»11)زنقة املنار تجزءة الزعري سيدي)
مو�سى سال)SALE 11588)املغرب«)إلى)
»6)سانية املوساوي خارج باب شعفة)

سال)SALE 11588)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48372.
953I

FIDOLIN

FORE LUXE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC

FORE LUXE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي 6 سانية 

املوساوي خارج باب شعفة سال 

SALE 11588 املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.29199

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2822 مارس) (87 في) املؤرخ 
»مقاول) من) الشركة  نشاط  تغيير 

الصباغة«)إلى)»مقاول في البناء

بيع  ميع أدوات البناء«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) بسال  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48372.

954I

N2M CONSEIL-SARL

OKADDI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

OKADDI TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي حي املسيرة 

بجان7 ثانوية ادريس االول ريف 

ميضار - 62253 الدريوش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.387

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2822 أبريل) (84 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  (OKADDI TRANS

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

اإل تماعي حي املسيرة بجان7 ثانوية)

 62253 (- ادريس االول ريف ميضار)

انتهاء) (: ل) نتيجة  املغرب  الدريوش 

الغرض من الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي املسيرة)

ريف) االول  ادريس  ثانوية  بجان7 

ميضار)-)62253)الدريوش املغرب.)

و عين:

و) ايحياتا  محمد  السيد)ة()

عنوانه)ا()تجزئة عناية شارع اسبانيا)

62253)الدريوش) حي املسيرة ميضار)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) بالدريوش  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)212.

955I

N2M CONSEIL-SARL

TAPISSERIE AYOUB
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

TAPISSERIE AYOUB شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

موالي الحسن الحي القديم 

الدريوش - 62253 الدريوش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.433

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر) (2822 غشت) (16 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

 TAPISSERIE الوحيد) الشريك  ذات 

 188.888 رأسمالها) مبلغ  (AYOUB

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي شارع)

موالي الحسن الحي القديم الدريوش)

- 62253)الدريوش املغرب نتيجة ل):)

انتهاء)الغرض من الشركة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

موالي الحسن الحي القديم الدريوش)

- 62253)الدريوش املغرب.)

و عين:

و) بناصري  ايوب  السيد)ة()

الدريوش) اسالن  واد  حي  عنوانه)ا()

كمصفي) املغرب  الدريوش  (62253

)ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ) بالدريوش  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)213.

956I

N2M CONSEIL-SARL

LUNADOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

LUNADOR شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة ) رقم 

57 الحي القديم العروي - 62888 

الناضور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1(169

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2823 يناير) (82 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

مبلغ) (LUNADOR الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
مقرها اإل تماعي زنقة)))رقم)57)الحي)
الناضور) (62888 (- العروي) القديم 

الغرض من) انتهاء) (: املغرب نتيجة ل)

الشركة.
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زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- العروي) القديم  الحي  (57 رقم) ((

62888)الناضور املغرب.)

و عين:

و) المين  بن  محمد  السيد)ة()
عنوانه)ا()حي تاويمة زنقة)84)رقم)17 

62888)الناضور املغرب كمصفي))ة()

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5194.

957I

N2M CONSEIL-SARL

LINAMEDSPOR
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

LINAMEDSPOR شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي الحي 

القديم زنقة )8 رقم 57 العروي - 

62888 الناضور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21(45

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل) (2823 يناير) (82 املؤرخ في)

ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

 LINAMEDSPOR الوحيد) الشريك 

درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 

الحي) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
(- العروي) (57 رقم) (8( زنقة) القديم 

(: الناضور املغرب نتيجة ل) (62888

انتهاء)الغرض من الشركة.

الحي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- العروي) (57 رقم) (8( زنقة) القديم 

62888)الناضور املغرب.)
و عين:

و) المين  بن  محمد  السيد)ة()
عنوانه)ا()حي تاويمة زنقة)84)رقم)17 
62888)الناضور املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم))519.
95(I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 Société GERMANISTA
CENTER

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA
 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
 Société GERMANISTA CENTER
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة دينا 
شارع فاس رقم 132 الطابق 5 رقم 
18 طنجة - 98888 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
134299

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Société GERMANISTA CENTER
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األعمال والتدري7 املنهي.
عنوان املقر اال تماعي):)اقامة دينا)
رقم) (5 الطابق) (132 شارع فاس رقم)

18)طنجة)-)98888)طنجة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد  عفر عبد الغني)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد  عفر عبد الغني عنوانه)ا()
الشاطئ) اقامة  رشيد  موالي  شارع 
الدهبي)1)س الطابق)3)شقة رقم)53 

طنجة)98888)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  عفر عبد الغني عنوانه)ا()
الشاطئ) اقامة  رشيد  موالي  شارع 
الدهبي)1)س الطابق)3)شقة رقم)53 

طنجة)98888)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم))129.
959I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE TIBAUDE TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
STE TIBAUDE TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقـم:) 

تجـــزئـة بـريستيجيـــا الشقـة:9 ملعـــ7 

الخيـــل فـــــــــــاس. - 38888 فــــــــــاس 

املغـــــــرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75217

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIBAUDE TRAV

منعـــــــــش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقــــاري..
رقـم:)  (: اال تماعي) املقر  عنوان 

ملعـــ7) الشقـة:9) بـريستيجيـــا  تجـــزئـة 

فــــــــــاس) (38888 (- فـــــــــــاس.) الخيـــل 

املغـــــــرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: عـائشـــــة) بخـــريــس  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

588)حصة) السيد شـليـــاح عـلــــــي):)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عـائشـــــة) بخـــريــس  السيدة 
بـريستيجيـــا) تجـــزئـة  رقـم:)) عنوانه)ا()

فـــــــــــاس.) الخيـــل  ملعـــ7  الشقـة:9)

38888)فـــــــــــــاس املغـــــــرب.

عنوانه)ا() عـلــــــي  شـليـــاح  السيد 
الشقـة:9  بـريستيجيـــا  تجـــزئـة  رقـم:))

ملعـــ7 الخيـــل فـــــــــــاس.)38888)فـــــــــــــاس)

املغـــــــرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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عـائشـــــة) بخـــريــس  السيدة 
بـريستيجيـــا) تجـــزئـة  رقـم:)) عنوانه)ا()
فـــــــــــاس.) الخيـــل  ملعـــ7  الشقـة:9)

38888)فـــــــــــــاس املغـــــــرب
عنوانه)ا() عـلــــــي  شـليـــاح  السيد 
الشقـة:9  بـريستيجيـــا  تجـــزئـة  رقـم:))
ملعـــ7 الخيـــل فـــــــــــاس.)38888)فـــــــــــــاس)

املغـــــــرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)26)يناير)2823 

تحت رقم))592.

968I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

OPENPARA
إعالن متعدد القرارات

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

الطابق الرابع شقة رقم 18 ب مبنى 
رقم 38 مكان فرحات حشاد شارع 
حسن 2 املدينة الجديدة ، 58888، 

مكناس املغرب
OPENPARA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: عمارة 
512 محل 7 اقامة رياض اسماعيلية 

ان�سي - - مكناس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.51579

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)86)يونيو)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم بيع حصص):)الذي ينص)
على مايلي:)بيع حصص السيد محمد)
حصة الى السيد) (588 امين هشامي)

زوهير امغار)
القانوني) الشكل  تغير  رقم  قرار 
للشركة:)الذي ينص على مايلي:)تغير)
 SARL القانوني للشركة من) الشكل 

 SARL AU(الى
قرار رقم تعين مسير وحيد):)الذي)
السيد) تعين  تم  مايلي:) على  ينص 

زوهير امغار مسير وحيد للشركة)

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغير 

 SARL AU(الى(SARL
بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 1888 امغار) زوهير  السيد  يمتلك 

حصة)
بند رقم)13:)الذي ينص على مايلي:)

زوهير امغار مسير وحيد للشركة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (21 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2822)تحت رقم)2648.

961I

idaraty

PRODUCTION TOURS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

idaraty
 rue(tarik(ibn(ziad(n(105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

PRODUCTION TOURS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 9 مجمع 
ديار طنجة املجموعة 6 العمارة 89 
رقم81 الطابق 86 - 98888 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112941

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
البخاري) نزار  )ة() السيد) تفويت 
88))حصة ا تماعية من أصل)88) 
سفيان) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الشيخ بتاريخ)17)يناير)2823.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (24 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)6)18.

962I

حسابات الشاوية

AZZAT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حسابات الشاوية
37، الطابق الثاني زنقة الجزائر 
برشيد برشيد، 26188، برشيد 

املغرب
AZZAT CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 

) الطابق السفلي حي القسم زنقة 
املغرب العربي سطات سطات 

26888 سطات املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5867

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 د نرر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
صالح) فخار  )ة() السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (2.588 الدين)
أصل)2.588)حصة لفائدة السيد))ة()
اليعقوبي عبد العالي بتاريخ)22)فرراير)

.2822
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (12 بتاريخ) بسطات  االبتدائية 

2823)تحت رقم)17/23.

963I

GESTION ALJANOUB

MNS.BTP
إعالن متعدد القرارات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوان حي السعادة عمارة رقم 
2 الطابق الثالث العيون ، 78888، 

العيون املغرب
MNS.BTP »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع 
السمارة تجزئة الراحة رقم 523 
العيون - 78888 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.28431

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)12)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير االسم التجاري لشركة باالسم)

AIDAL SAHARA(:(الجديد
على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
1888حصة من طرف) تفويت) مايلي:)
السيدة نجاة الخنجر لصالح السيد)

سيدي ابراهيم خي
قرار رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
الى) لشركة  اال تماعي  املقر  تحويل 
العنوان االتي):)طريق املر�سى العيون)

قرار رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)
لشركة) اال تماعي  النشاط  توسيع 
اإلقامة) (: االتية) االنشطة  باضافة 
إدارة الفنادق) (, تشغيل) (, السياحية)
(, الحلويات) محالت  (, املطاعم) (,
الكافيتريات),االدماج العقاري),)أعمال)
,التنظيف) ,الخرسانة املسلحة) البناء)
وغير) املنقولة  للممتلكات  الهند�سي 
املنقولة),)الزراعة),)استغالل األرا�سي)
وتصدير  ميع) استيراد  (, الزراعية)
أنواع األعمال التجارية),تجارة عامة),)

االستيراد والتصدير...
على) ينص  الذي  (:5 رقم) قرار 
مايلي:)استقالة السيدة نجاة الخنجر)
سيدي) السيد  تعيين  و  التسيير  من 
غير) ملدة  لشركة  مسير  خي  ابراهيم 

محدودة مع االمضاء
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير اسم الشركة
على) ينص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

مايلي:)تفويت حصص)
بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

تحويل مقر الشركة
بند رقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

توسيع النشاط
على) ينص  الذي  (:36 رقم) بند 

مايلي:)التسيير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3891/2023.
964I
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fidexpertise

CORO. TECH
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم 18 معارف الدارالبيضاء. ، 
28888، الدارالبيضاء. املغرب

CORO. TECH شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 13 زنقة 
القصر الطابق 5 رقم 18 املعاريف 

الدار البيضاء - 28388 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
56(669

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CORO.(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TECH
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو تشييد مختلفة)
)تا ر

مسؤولي) مستلزمات  تا ر  (
املدرسة.

زنقة) (13 (: عنوان املقر اال تماعي)
املعاريف) (18 رقم) (5 الطابق) القصر 
الدار البيضاء)-)28388)الدار البيضاء)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: املصطفى خداد) السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

نقدية) (: خداد) املصطفى  السيد 

بقيمة)188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املصطفى خداد عنوانه)ا()

الدار) السبع  عين  العنقاء) ممر  (53

البيضاء) الدار  (28388 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى خداد عنوانه)ا()

الدار) السبع  عين  العنقاء) ممر  (53

البيضاء) الدار  (28388 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)-.

965I

fidexpertise

CHESTER SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise

13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم 18 معارف الدارالبيضاء. ، 

28888، الدارالبيضاء. املغرب

CHESTER SERVICE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

سارية بن زونعيم طابق 3 شقة 

3 النخيل الدارالببضاء - 28388 

الدارالببضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

56(913

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHESTER SERVICE
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو تشييد مختلفة)
)تا ر)

تا ر مستلزمات مسؤولي املدرسة.
زنقة) (12 (: عنوان املقر اال تماعي)
شقة) (3 طابق) زونعيم  بن  سارية 
 28388 (- الدارالببضاء) النخيل  (3

الدارالببضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: املصطفى خداد) السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
نقدية) (: خداد) املصطفى  السيد 

بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى خداد عنوانه)ا()
الدار) السبع  عين  العنقاء) ممر  (53
 28388 البيضاء) الدار  البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى خداد عنوانه)ا()
الدار) السبع  عين  العنقاء) ممر  (53
 28388 البيضاء) الدار  البيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)-.
966I

FLASH ECONOMIE

سك تيكنولوجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

سك تيكنولوجي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 18 شارع 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 6 - 

28888 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.237573

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)83)مارس)2814)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

الشقة) (3 شارع الحرية الطابق) (18«
البيضاء) الدار  (28888  -  6 رقم)

الفرات) شارع  (6(« إلى) املغرب«)

البيضاء) الدار  (28888 (- املعاريف)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2814)تحت رقم))54485.

967I

FLASH ECONOMIE

CHESENA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CHESENA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 12 زنقة 

صرري بو معة الطابق 1 الشقة 
رقم 6 - 28888 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHESENA TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تأ ير املركبات الصناعية) (، البضائع)

السائقين) مع  للبضائع  الرري  للنقل 

(، الغير) عن  نيابة  البضائع  نقل  (،

تقديم) (، الرري) النقل  تأ ير معدات 

النقل) بعمليات  املتعلقة  الخدمات 

الرري.

زنقة) (12 (: عنوان املقر اال تماعي)

صرري بو معة الطابق)1)الشقة رقم)

6 - 28888)الدار البيضاء)املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: بولطيف) كمال  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 588 (: السيد تامل�سي عبد الباري)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد كمال بولطيف عنوانه)ا()

 7 4)شقة) زنقة الفرنسيين طابق) (71

ص س)28888)الدار البيضاء)املغرب.

الباري) عبد  تامل�سي  السيد 

12)الرقم) عنوانه)ا()حي العنق عمارة)

2 28888)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كمال بولطيف عنوانه)ا()

 7 4)شقة) زنقة الفرنسيين طابق) (71

ص س)28888)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55761)88.

96(I

FLASH ECONOMIE

SANYA MARTIL
إعالن متعدد القرارات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SANYA MARTIL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: حي 

احريق زنقة الفرشة - 93158 مرتيل 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.38((9
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)أكتوبر)2822
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 1888 تفويت السيد األمين أ انف)
حصة للسيد يونس ا زناي بنسالم)

على) ينص  الذي  (:2 رقم) قرار 
استقالة املسير السيد األمين) مايلي:)
أ انف وتعيين السيد يونس ا زناي)
بنسالم كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة)
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت حصص
بند رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املسير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونرر) (38 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2822)تحت رقم)2372.
969I

fidexpertise

CHESTER BTP
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم 18 معارف الدارالبيضاء. ،
28888، الدارالبيضاء. املغرب

CHESTER BTP شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 77 زنقة 
محمد سميحة طابق 18 رقم 57 

الدارالببضاء - 28388 الدارالببضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHESTER BTP
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعمال أو تشييد مختلفة)
)تا ر

مسؤولي) مستلزمات  تا ر  (
املدرسة.

زنقة) (77 (: عنوان املقر اال تماعي)
 57 رقم) (18 طابق) سميحة  محمد 
28388)الدارالببضاء) الدارالببضاء)-)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: سنوني) طارق  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
نقدية) (: سنوني) طارق  السيد 

بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سنوني  طارق  السيد 
حي) مكرر  (18 رقم) الشمالي  (114
 28388 يوسف بن تاشفين مراكش)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() سنوني  طارق  السيد 
حي) مكرر  (18 رقم) الشمالي  (114
 28388 يوسف بن تاشفين مراكش)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)-.

978I

comptable - lafrikh said 

SO-MONAX SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

سوموناكس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اال تماعي زنقة 6 رقم 
292 ميتشيفسان خنيفرة املغرب 

54888
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
2123

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل) (2823 يناير) (28 املؤرخ في)
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 
مبلغ) سوموناكس  الوحيد  الشريك 
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)
 292 رقم) (6 زنقة) اال تماعي  مقرها 
ميتشيفسان خنيفرة املغرب)54888 

نتيجة لعدم تحقيق األهداف.
و حدد مقر التصفية بزنقة)6)رقم)

292)ميتشيفسان خنيفرة
و عين:

السيد لحسن ايت ايشو و عنوانه)
خنيفرة) اسحاق  ايت  النهضة  حي 

كمصفي للشركة.
وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)24-1637.

971I
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RASA COMPTA

MERASERVITRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MERASERVITRAV تصفية شركة

 SARL

بتاريخ)14)شتنرر)2822)و بمو 7)

عقد الجمع العام االستثنائي املسجل)

2822م.) أكتوبر) (12 بتاريخ) بالرباط 

قرر الشركاء)ما يلي):)

-)تصفية الشركة وتم إسناد أمر)
التصفية للسيد):)رشيد الطاهري

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  (-

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتمارة بتاريخ)28)أكتوبر)2822)تحت)
رقم))915.

972I

DAOUDI MANAGEMENT CONSULTING

 فوك انيرجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 DAOUDI MANAGEMENT

CONSULTING

 N33 ARD(AL(ABDI(AL(MASSAR

 MARRAKECH(MARRAKECH،

45007، MARRAKECH(MAROC

 فوك انيرجي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي باب 

العزوزية 2 عمارة س شقة 16 

العزوزية مراكش - 48888 مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.119897

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2822 نونرر) (38 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

فوك انيرجي مبلغ رأسمالها)188.888 

اإل تماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

 16 عمارة س شقة) (2 باب العزوزية)

مراكش) (48888 (- العزوزية مراكش)

املغرب نتيجة ل):)توقف عن املمارسة.

باب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 16 شقة) س  عمارة  (2 العزوزية)
مراكش) (48888 (- العزوزية مراكش)

املغرب.)
و عين:

السيد)ة()عمر ساموق و عنوانه)ا()
 16 عمارة س شقة) (2 باب العزوزية)
مراكش) (48888 مراكش) العزوزية 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (27 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم)14281.
973I

AMDE

AMDE COMPTABILITE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
AMDE COMPTABILITE شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 5، 
رقم 22، الدار البيظاء 28348 الدار 

البيظاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567771
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMDE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COMPTABILITE
محاس7) (: غرض الشركة بإيجاز)

معتمد.
زنقة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(،5 3،)الطابق) سمية،)إقامة شهرزاد)
رقم)22،)الدار البيظاء)28348)الدار)

البيظاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: الشرفي) انس  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد انس الشرفي عنوانه)ا()25 
 18 الشقة) (83 عرصة الكبير الطابق)
البيظاء) الدار  (28888 الدارالبيظاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد انس الشرفي عنوانه)ا()25 
 18 الشقة) (83 عرصة الكبير الطابق)
البيظاء) الدار  (28888 الدارالبيظاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم))5363)88.

974I

ROSORT BENJ

ROSORT BENJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ROSORT BENJ
7 ونقة كع7 ابن زهير اقامة معاد 
موالي الكامل م,ج فاس ، 38888، 

فاس املغرب
ROSORT BENJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 7 كغ7 

ابن زهير اقامة معاد موالي الكامل م 
ج فاس - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
75859

في) مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROSORT BENJ
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االفرشة.
كغ7) (7 (: عنوان املقر اال تماعي)
ابن زهير اقامة معاد موالي الكامل م)

ج فاس)-)38888)فاس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 ROSORT( BENJ( : الشركة)
درهم) (188.888 بقيمة) حصة  (188

للحصة.)
 ROSORT(BENJ(:(1000(الشركة

بقيمة)188.888)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد ابن  لون عنوانه)ا()
كغ7 ابن زهير اقامة معاد موالي) (7
فاس) (38888 فاس) ج  م  الكامل 

املغرب.
الصدوق عنوانه)ا() لبنى  السيدة 
معاد موالي) اقامة  زهير  ابن  7كغ7 
فاس) (38888 فاس) ج  م  الكامل 

املغرب.
ابن  لون) كريم  محمد  السيد 
اقامة) زهير  ابن  كغ7  (7 عنوانه)ا()
معاد موالي الكامل م ج فاس)38888 

فاس املفرب.
ابن  لون) سهيلة  السيدة 
اقامة) زهير  ابن  كغ7  (7 عنوانه)ا()
معاد موالي الكامل م ج فاس)38888 

فاس املغرب.
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السيدة رانيا ابن  لون عنوانه)ا()

كغ7 ابن زهير اقامة معاد موالي) (7

فاس) (38888 فاس) ج  م  الكامل 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد بن  لون عنوانه)ا()

موالي) معاد  اقامة  زهير  ابن  كغ7 

فاس) (38888 فاس7  ج  م  الكامل 

املفرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)18)يناير)2823 

تحت رقم)-.

975I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

 STE CEFTIEL TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY(EL(MASSIRA(BP 5523

 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc

 STE CEFTIEL TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الوحدة 82 زنقة القايد النا م رقم 

87 - 78888 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44315

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CEFTIEL TRAVAUX DIVERS
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)
اشغال بناء)الجديد)

اعمال الصباغة).
حي) (: املقراال تماعي) عنوان 
زنقة القايد النا م رقم) (82 الوحدة)

87 - 78888)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: الرحمان) عبد  البالح  السيد 
درهم) (188 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)
(: الرحمان) عبد  البالح  السيد 

1888)بقيمة)188)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحمان) عبد  البالح  السيد 
رقم) الجديد  البئر  شارع  عنوانه)ا()
العيون) (7888  82 حي الوحدة) (187

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الرحمان) عبد  البالح  السيد 
رقم) الجديد  البئر  شارع  عنوانه)ا()
82 78888)العيون) 187)حي الوحدة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3785/2023.
976I

ALTA CONSULTING

MESSIOUI BETON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALTA CONSULTING
8)1 شارع موالي سليمان الطابق 
التالت رقم 86 ، 98888، طنجة 

املغرب
MESSIOUI BETON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي اقامة 

شاوية شارع يوسف ابن تاشفين 

شارع رشيد رضا طابق 4 رقم 21 - 

98828 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

131(17

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 شتنرر) (28

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MESSIOUI BETON

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

اقامة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

تاشفين) ابن  يوسف  شارع  شاوية 
 -  21 رقم) (4 شارع رشيد رضا طابق)

98828)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

58)حصة) السيد املسيوي ايوب):)

بقيمة)1.888)درهم للحصة.

السيد املسيوي عصام):)58)حصة)

بقيمة)1.888)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ايوب  املسيوي  السيد 

 54828 تيغسالين) السعادة  حي 

خنيفرة املغرب.

السيد املسيوي عصام عنوانه)ا()

 54828 تيغسالين) السعادة  حي 

خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() ايوب  املسيوي  السيد 

 54828 تيغسالين) السعادة  حي 

خنيفرة املغرب

السيد املسيوي عصام عنوانه)ا()
 54828 تيغسالين) السعادة  حي 

خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
نونرر) (81 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2822)تحت رقم)12372.

977I

HLZCONSULTING

دار ياقوت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

HLZCONSULTING
 boulevard Almozdalifa

 immeuble(Riad(Nawal(G 1er
 étage(A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
دار ياقوت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الجزولي سيدي احمد السو�سي رقم 
7 - 48888 مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5715
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)81)أكتوبر)2821)تم اإلعالم)
و) العلمي  خديجة  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع 
غشت) (11 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2821)بالشكل األتي):
 417 (، زخيري) ايوب  السيد)ة()

حصة.
 417 (، زخيري) يوسف  السيد)ة()

حصة.
 996 (، الحسين زخيري) السيد)ة()

حصة.
(، عبد اللطيف زخيري) السيد)ة()

996)حصة.
(، زخيري) الرزاق  عبد  السيد)ة()

996)حصة.
 49( (، زخيري) بشرى  السيد)ة()

حصة.
 49( (، زخيري) نجاة  السيد)ة()

حصة.
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 49( (، زخيري) فوزية  السيد)ة()
حصة.

 49( (، زخيري) سميرة  السيد)ة()
حصة.

 49( (، زخيري) زكية  السيد)ة()
حصة.

 (9 (، الخام�سى) سارة  السيد)ة()
حصة.

 (9 (، الخام�سى) سلمى  السيد)ة()
حصة.

 17( (، الخام�سى) عمر  السيد)ة()
حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (85 التجارية بمراكش بتاريخ)

2822)تحت رقم)7343.

97(I

JR CONSULTANTS SNC

BYKN SOLUTIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JR CONSULTANTS SNC
 Rue(El(Khatib(Laraki - Ex ,19
 Mont(Pilat 19, Rue(El(Khatib

 Laraki - Ex(Mont(Pilat، 20100،
CASABLANCA MAROC

BYKN SOLUTIONS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق األول الشقة 
3 - 28888 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5679(1
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (18
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BYKN اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)

.SOLUTIONS
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لنفسها) القيام،) هو  الشركة  من 
وكذلك نيابة عن الغير،)أو باملشاركة)

في كل من املغرب والخارج،)بما يلي:
التصدير،) االستيراد،) التجارة،) (-
الضمان،) التخزين،) االستغالل،)
التوزيع،) السمسرة،) الشحن،)
البيع باملراسلة ونقل  ميع) الشراء،)
والسلع) واآلالت  واملواد  املنتجات 
من) القانونية  واألشياء) البناء) ومواد 

أي نوع ومن  ميع األصول؛
والهندسة املدنية) أعمال البناء) (-

والشدات والسقاالت
-)التطوير العقاري

وتأ ير) وشراء) وبيع  اليخوت  (-
قوارب النزهة

املتعلقة) واإلنجازات  الدراسات  (-
بغرض الشركة

-)اإليجار أو اإلنشاء)أو االستحواذ)
املرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر)
بغرض الشركة،)وبشكل أعم،) ميع)
والتجارية) الصناعية  املعامالت 
املنقولة) وغير  واملنقولة  واملالية 
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)
أغراض) بأي  أو  املذكور،) بالغرض 
أن) أو يحتمل  أو ذات صلة،) مماثلة 
تعزز تحقيقها وتطويرها،)وكذلك أي)
بأي) مشاركة مباشرة أو غير مباشرة،)
في الشركات التي) شكل من األشكال،)
تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات)

صلة.
26)محج) (: عنوان املقر اال تماعي)
مرس السلطان الطابق األول الشقة)

3 - 28888)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد كمال نوري):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نوري  كمال  السيد 

شارع بير أنزاران إقامة خريبكة رقم)

البيضاء) الدار  (28558 معاريف) (15

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() نوري  كمال  السيد 

شارع بير أنزاران إقامة خريبكة رقم)

البيضاء) الدار  (28558 معاريف) (15

املغرب

(- بتاريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

979I

cofiber(sarl

انجتراب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

cofiber(sarl

 Bd(Med 5 Immeuble(Les

 Orangers 1° Etage(Appt 3 ،

60300، berkane(maroc

انجتراب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 77 مكرر 

زنقة 28 غشت - 68388 بركان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 9.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (82 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عظمي) رابحة  )ة() السيد) تفويت 

258)حصة ا تماعية من أصل)188 

)ة()محمد عبو) حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)82)يناير)2823.

)ة()حنيفة خطابي) تفويت السيد)

7)1)حصة ا تماعية من أصل)188 

)ة()محمد عبو) حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)82)يناير)2823.
رشيد عضمي) )ة() السيد) تفويت 

265)حصة ا تماعية من أصل)188 

)ة()محمد عبو) حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)82)يناير)2823.

عضمي) أمين  )ة() السيد) تفويت 
267)حصة ا تماعية من أصل)188 
)ة()محمد عبو) حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)82)يناير)2823.
محمد عضمي) )ة() تفويت السيد)
265)حصة ا تماعية من أصل)188 
)ة()محمد عبو) حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)82)يناير)2823.
عظمي) سعاد  )ة() السيد) تفويت 
133)حصة ا تماعية من أصل)188 
)ة()محمد عبو) حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)82)يناير)2823.
عضمي) امال  )ة() السيد) تفويت 
133)حصة ا تماعية من أصل)188 
)ة()محمد عبو) حصة لفائدة السيد)

بتاريخ)82)يناير)2823.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (23 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)43/2023.
9(8I

cofiber(sarl

شركة انجتراب
إعالن متعدد القرارات

cofiber(sarl
 Bd(Med 5 Immeuble(Les

 Orangers 1° Etage(Appt 3 ،
60300، berkane(maroc

شركة انجتراب »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 77 مكرر 
زنقة 28 غشت - 68388 بركان 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 9.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)89)يناير)2823
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اعالم بوفاة السيد عضمي أحمد

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املزداد) محمد،) عبو  السيد  تعيين 
الحامل) (، (18.11.1949 في) بفجيج 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
53،)زنقة) F3(6(4،)الساكن برركان،)
واد لو حي الصفاء.)إثر ذلك أ صبحت)
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السيد عبو) بإمضاء) الشركة مسيرة 

محمد ملدة غير محدودة.

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ينص  الذي  (:15 رقم) بند 

محمد،) عبو  السيد  تعيين  مايلي:)

(، (18.11.1949 في) بفجيج  املزداد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
(،53 الساكن برركان،) (،F3(6(4 رقم)
ذلك) إثر  الصفاء.) حي  لو  واد  زنقة 

بإمضاء) مسيرة  الشركة  صبحت  أ 

السيد عبو محمد ملدة غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) برركان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)43/2023.

9(1I

SOFIDACE

LONMINES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

LONMINES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 4 
زنقة واد زيز الطابق 3 شقة 7 اكدال 

الرباط - 18898 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.154961

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 د نرر) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):
صرري) سعيد  )ة() السيد) تفويت 

188)حصة ا تماعية من أصل)333 

موالي علي) )ة() حصة لفائدة السيد)

قر�سي بتاريخ)15)د نرر)2822.
صرري) سعيد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  ا تماعية  حصة  (183

333)حصة لفائدة السيد))ة()محمد)

العلوي بتاريخ)15)د نرر)2822.

العزيز) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) ا تماعية  حصة  (233 طويل)
السيد) لفائدة  حصة  (333 أصل)
د نرر) (15 محمد العلوي بتاريخ) )ة()

.2822
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)132373.

9(2I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

تيليكوتك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

تيليكوتك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

و عنوان مقرها اال تماعي زنقة 
بندندون رقم 185 وادي زم وادي زم 

25358 وادي زم .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1281

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2822 نونرر) (24 املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بوادي زم بتاريخ)

2823)تحت رقم)05/2023.

9(3I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

تيليكوتك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

تيليكوتك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي زنقة 

بندندون رقم 185 وادي زم وادي زم 

25358 وادي زم املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1281

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)24)نونرر)2822)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

)تشجير وحدائق.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (24 االبتدائية بوادي زم بتاريخ)

2823)تحت رقم)05/2023.

9(4I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

تيليكوتك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

تيليكوتك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اال تماعي زنقة 

بندندون رقم 185 وادي زم وادي زم 

25358 وادي زم املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

1281

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم حذف) (2822 نونرر) (24 املؤرخ في)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):
رصاص

مقاول أشغال كهربائية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 االبتدائية بوادي زم بتاريخ)

2823)تحت رقم)05/2023.

9(5I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

تيليكوتك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

تيليكوتك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
بندندون رقم 185 وادي زم وادي زم 

25358 وادي زم املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1281

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تحويل) (2822 نونرر) (24 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
زم) وادي  (185 رقم) بندندون  »زنقة 
املغرب«) زم  وادي  (25358 زم) وادي 
العايدي خريبكة خريبكة) (14 »إ) إلى)

25888)خريبكة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 االبتدائية بوادي زم بتاريخ)

2823)تحت رقم)05/2023.
9(6I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

تيلوكتك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE OUARDIGHA
 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،
OUED ZEM MAROC

تيلوكتك شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي زنقة 
بندندون رقم 185 وادي زم وادي زم 

25358 وادي زم املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.1281

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2822 نونرر) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):



2591 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

محمد) )ة() السيد) تفويت 
ا تماعية) حصة  (458 اسماعيلي)
حصة لفائدة السيد) (988 من أصل)
نونرر) (24 بتاريخ) مهداوي  سهيل  )ة()

.2822
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (24 االبتدائية بوادي زم بتاريخ)

2823)تحت رقم)05/2023.
9(7I

االتقان للحسابات

GUITA TRANS MAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االتقان للحسابات
142)شارع مراكش الطابق الثاني)

رقم)5)،)62888،)الناظور املغرب
GUITA TRANS MAT)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة
اوالد) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 
ميمون زنقة)78)تجزئة أزيرار رقم)56 

الناضور)-)62888)الناضور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري)
.23317

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()عواطف العاللي)
588)حصة ا تماعية من أصل)588 
مصطفى) )ة() السيد) لفائدة  حصة 

الوكيلي بتاريخ)18)يناير)2823.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (24 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2823)تحت رقم)5288.
9((I

FORNILLA

FORNILLA
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORNILLA
77 زنقة محمد سميحة الطابق 
18 شقة رقم 57 الدار البيضاء ، 

28898، الدار البيضاء املغرب

FORNILLA شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق 18 شقة رقم 

57 الدار البيضاء - 28898 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
569823

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (23
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FORNILLA
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
زنقة) (77 (: عنوان املقر اال تماعي)
محمد سميحة الطابق)18)شقة رقم)
الدار) (28898 (- البيضاء) الدار  (57

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: سلمي) صوفيا  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سلمي  السيدة صوفيا 
الدار) (28582 2 )3)زنقة روما طابق)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() سلمي  السيدة صوفيا 
الدار) (28582 2 )3)زنقة روما طابق)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55212).
9(9I

DOUNO CENTER

DOUNO CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

DOUNO CENTER

الرقم 6 تجزئة فلوريدا سيدي 

معروف ، 28528، الدار البيضاء 

املغرب

DOUNO CENTER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي الرقم 6 

تجزئة فلوريدا سيدي معروف - 

28528 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.533937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2823 يناير) (84 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  (DOUNO CENTER

مقرها) وعنوان  درهم  (188.888

فلوريدا) تجزئة  (6 الرقم) اإل تماعي 

الدار) (28528 (- معروف) سيدي 

التوقف) (: املغرب نتيجة ل) البيضاء)

عن مزاولة النشاط.

الرقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- فلوريدا سيدي معروف) تجزئة  (6

28528)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

اوسيدنا) الكريم  عبد  السيد)ة()

 55 الرقم) بدر  تجزئة  عنوانه)ا() و 

الدروة)28158)الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55479).

998I

NEW CHALLENGE CONSULTING

WAGASTEEL INDUSTRY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NEW CHALLENGE

CONSULTING

6)1 شارع ابراهيم الروداني حي 

الهدى ، 25888، خريبكة املغرب

WAGASTEEL INDUSTRY شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 6)1 شارع 

ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق 

الثالث - 25888 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WAGASTEEL INDUSTRY

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التلحيم,التجميع والصيانة والتركي7)

الصناعي واعمال متنوعة.

عنوان املقر اال تماعي):)6)1)شارع)

ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق)

الثالث)-)25888)خريبكة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: السيد واكري مصطفى)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2592

السيد واكري مصطفى عنوانه)ا()

للتنشيف) الجديدة  املدينة  (341

25888)خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد واكري مصطفى عنوانه)ا()

للتنشيف) الجديدة  املدينة  (341

25888)خريبكة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (28 االبتدائية بخريبكة بتاريخ)

2823)تحت رقم)34.

991I

HIGH EDGE CONSULTING

AIT AHMED IMPORT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING

 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°

TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

AIT AHMED IMPORT شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل الفا�سي زنقة 3 اقامة احساين 
رقم 44 )السدة( تطوان - 93888 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32765

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (85

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AIT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AHMED IMPORT

:)تصدير و) غرض الشركة بإيجاز)
استيراد و بيع السيارات الجديدة و)

املستعملة.
شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
3)اقامة احساين) عالل الفا�سي زنقة)
 93888 (- تطوان) )السدة() (44 رقم)

تطوان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: فهد) احمد  ايت  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ايت احمد فهد عنوانه)ا()

24)هارلين)49888)انجيه فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحضري أشرف عنوانه)ا()
 2 شارع محمد الحاج البلغيتي زنقة)

رقم)3 93888)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (16 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3)26.
992I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

BLBESS PESCADOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY(EL(MASSIRA(BP 5523
 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc
BLBESS PESCADOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي السالم 

رقم )1 - 71888 بو دور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44381
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (86

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLBESS PESCADOS

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتو ات) في  والتقسيط  بالجملة 

البحرية.

حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

بو دور) (71888  -  1( رقم) السالم 

املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: بنلبشير) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

 588 (: حسن) السماوي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

 588 (: بنلبشير) محمد  السيد 

بقيمة)188)درهم.

 588 (: حسن) السماوي  السيد 

بقيمة)188)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنلبشير  محمد  السيد 

بو دور) (71888 رشيد) موالي  حي 

املغرب.

السيد السماوي حسن عنوانه)ا()

 71888 املدارس) شارع  السالم  حي 

بو دور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بنلبشير  محمد  السيد 

بو دور) (71888 رشيد) موالي  حي 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (13 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3772/2023.

993I

ste(cofiguer(sarl

STE ATAOTE HAMADA
إعالن متعدد القرارات

ste(cofiguer(sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif(،(35100،(guercif(maroc
 STE ATAOTE HAMADA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
امللك) اال تماعي:) مقرها  وعنوان 
(- الحرية) تجزئة  (3 الحرية) املسمى 

35188) رسيف املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري:)
.1779

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)86)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تفويت الحصص
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة شريك  ديد
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الحصص:) تفويت  (7 رقم) بند 
الذي ينص على مايلي:)تفويت السيد)
حصة الى السيد) (338 خلوفي رشيد)

خلوفي محمد
الذي) شريك  ديد:) (1 رقم) بند 
ينص على مايلي:)دخول شريك  ديد)

السيد خلوفي محمد الى الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
23)يناير) االبتدائية بجرسيف بتاريخ)

2823)تحت رقم)1481/2023.
994I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ATLAS OPERATIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق الرريد 
2689 ، 48888، مراكش املغرب

ATLAS OPERATIONS شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اال تماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق الرريد 2689 - 

48888 مراكش املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.18(791

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2822 يناير) (81 في) املؤرخ 
الدارة) »مسير  من) الشركة  نشاط 

العقارات«)إلى)»مدير املمتلكات«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)2)1439.
995I

ste B. YOUR NATURE SARL

Ste b. your nature
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste(B. YOUR(NATURE(SARL
 HAY(JIRARI 01 RUE 03 N 10
 TANGER ، 90060، TANGER

املغرب
Ste(b. your(nature شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي حي 

الفريحيين السفلي اكزناية طنجة - 
98868 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
134847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 أكتوبر) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste b. (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.your nature
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.
حي) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- اكزناية طنجة) السفلي  الفريحيين 

98868)طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد براهيم ايت علي عنوانه)ا()

 rue Massenet Armentières  55

 59 France 592(8 Armentières

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم ايت الباز عنوانه)ا()
الجيراري)81)زنقة)83)رقم)18)طنجة)

98868)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (1( بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم))3).

996I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MARRAKECH FINE FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق الرريد 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

 MARRAKECH FINE FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 114 و 116 

الحي الصناعي سيدي غانم - 48888 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.97291

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 د نرر) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 ENSOF« )ة() السيد) تفويت 

 GROUP MOROCCO (SARL AU(

حصة ا تماعية من أصل) (25.888

)ة() السيد) لفائدة  حصة  (25.888

SINENSIS (SARL()بتاريخ)14)د نرر)

.2822

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
يناير) (25 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)144847.
997I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TV FILM SOLUTIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
TV FILM SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 
57-55 زنقة سليمان الفار�سي 

عين بر ة الدار البيضاء - 28888 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.328839

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2822 د نرر) (12 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) ((88.888« قدره)
»1.288.888)درهم«)إلى)»2.888.888 
مقاصة) إ راء) (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2737.
99(I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

TV FILM SOLUTIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة
 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé
 appt 4 Lot(RIZANA ;

 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

TV FILM SOLUTIONS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 6، 

ابن سالي، بلفيدير،الدار البيضاء - 
28888 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.328839

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)12)د نرر)2822)تم تحويل)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
بلفيدير،الدار) سالي،) ابن  (،6 »رقم)
البيضاء) الدار  (28888 (- البيضاء)
زنقة) (57-55 رقم) (:« إلى) املغرب«)
الدار) بر ة  عين  الفار�سي  سليمان 
الدارالبيضاء) (28888 (- البيضاء)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2737.
999I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

مقهى
عقد تسيير حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
مقهى

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة() أعطى  (2823 يناير) (23
للبطاقة) )ة() الحامل) لبي7  عائشة 
املسجل) (PA(312 رقم) الوطنية 
باملحكمة) التجاري.) بالسجل 
االبتدائية بخنيفرة حق التسيير الحر)
تجزئة) ب  الكائن  التجاري  لألصل 
 54888 (- بلوك ج حي السالم) (286
عبد) للسيد)ة() املغرب  خنيفرة 
الكريم بوحرازن الحامل))ة()للبطاقة)
2)سنة) V315434)ملدة) الوطنية رقم)
تبتدئ من)81)يناير)2823)و تنتهي في)
مقابل مبلغ شهري) (2824 د نرر) (31

5.588)درهم.

1888I
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ائتمانية بوعرفة

شركة كونسييرجوري تضمين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية بوعرفة

رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61288، بوعرفة املغرب

شركة كونسيير وري تضمين شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1 

قرية ثمانين زناقة فيجيج شارع الحي 

الجديد 61182 فيجيج املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2822 د نرر) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحق) عبد  )ة() السيد) تفويت 

فوزي)18)حصة ا تماعية من أصل)

غيثة) )ة() السيد) لفائدة  حصة  (18

هياللي فياللي بتاريخ)19)د نرر)2822.

 18 فاتح) نور  )ة() السيد) تفويت 

حصة ا تماعية من أصل)18)حصة)

لفائدة السيد))ة()غيثة هياللي فياللي)

بتاريخ)19)د نرر)2822.

الكريم) عبد  )ة() السيد) تفويت 

الشيخ)18)حصة ا تماعية من أصل)

محمد) )ة() حصة لفائدة السيد) (18

د نرر) (19 بتاريخ) عثماني  يوسف 

.2822

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

يناير) (24 بتاريخ) بفجيج  االبتدائية 

2823)تحت رقم)07/2023.

1881I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 EXECUTIVE GLASS AUTO

SARL
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

5)1شارع عبد املومن وليلي بارك 

الطابق3 رقم 11 ، 28368، الدار 

البيضاء املغرب

 EXECUTIVE GLASS AUTO SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها اال تماعي: 
13زنقة روكروا بيلفيدير - 28888 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 31((17

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)14)نونرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 II(إنشاء)فرع بمكناس ب:)94)مر ان

مكناس
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املزدادة) تعيين السيدة سمية بناني،)
للبطاقة) الحاملة  (02/01/1976 في)
للفرع) (K241831 رقم) الوطنية 

كمسيرة للفرع،)لفترة غير محدودة.
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ينص على مايلي:)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

2823)تحت رقم)1546.
1882I

ائتمانية بوعرفة

شركة كونسييرجوري تضمين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61288، بوعرفة املغرب

شركة كونسيير وري تضمين شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 1 
قرية ثمانين زناقة فيجيج شارع الحي 

الجديد 61182 فيجيج املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) 19)د نرر) املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()هياللي)

فياللي غيثة كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بفجيج  االبتدائية 

2823)تحت رقم)07/2023.
1883I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ARIF CARRIED PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

ARIF CARRIED PARTNERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )2، شارع 
املسيرة الخضراء الطابق الثالث رقم 

- 28888 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.225259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (281( نونرر) (2( في) املؤرخ 

املصادقة على):
القباج) حمزة  )ة() السيد) تفويت 
75)حصة ا تماعية من أصل)1.888 
حصة لفائدة السيد))ة()عبد اللطيف)

نصر الدين بتاريخ))2)نونرر))281.
القباج) حمزة  )ة() السيد) تفويت 
75)حصة ا تماعية من أصل)1.888 
 RMA )ة() السيد) لفائدة  حصة 
 2( CAPITAL)شركة مساهمة بتاريخ)

نونرر))281.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55813).
1884I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ARIF CARRIED PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

ARIF CARRIED PARTNERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )2، شارع 
املسيرة الخضراء الطابق الثالث رقم 
18 - 28888 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225259
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2819 ماي) (24 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اللطيف) عبد  )ة() السيد) تفويت 
27)حصة ا تماعية من) نصر الدين)
أصل)1.888)حصة لفائدة السيد))ة()

زكرياء)مولين بتاريخ)24)ماي)2819.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55889).

1885I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ARIF CARRIED PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

ARIF CARRIED PARTNERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )2، شارع 
املسيرة الخضراء الطابق الثالث رقم 
18 - 28888 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.225259
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2819 غشت) (8( في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()إحسان ريحان) تفويت السيد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (158
 RMA()1.888)حصة لفائدة السيد))ة
 ALTERNATIVE INVESTMENTS
غشت) (8( بتاريخ) مساهمة  شركة 

.2819
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مولين) زكرياء) )ة() السيد) تفويت 

58)حصة ا تماعية من أصل)1.888 

 RMA )ة() السيد) لفائدة  حصة 

 ALTERNATIVE INVESTMENTS

غشت) (8( بتاريخ) مساهمة  شركة 

.2819

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55811).

1886I

A. SAAIDI CONSULTANTS

ARIF CARRIED PARTNERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

A. SAAIDI(CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

ARIF CARRIED PARTNERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي )2، شارع 

املسيرة الخضراء الطابق الثالث رقم 

18 - 28888 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.225259

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2819 نونرر) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 RMA CAPITAL()تفويت السيد))ة

شركة مساهمة)482)حصة ا تماعية)

لفائدة) حصة  (1.888 أصل) من 

 RMA ALTERNATIVE )ة() السيد)

INVESTMEN)شركة مساهمة بتاريخ)

15)نونرر)2819.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 28 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55812).

1887I

fiduciaire(dar(dmana

 STE YAMOUNI FRERES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fiduciaire(dar(dmana

عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 11 

الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 

لالزواوة أ3- رقم 11 الطابق الثاني 

وزان، 16288، وزان املغرب

 STE YAMOUNI FRERES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي بحي 

الحدادين شارع اللة زواوة عمارة 

56 الشقة 6 وزان - 16288 وزان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1797

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2823 يناير) (18 املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

مبلغ) (YAMOUNI FRERES SARL
وعنوان) درهم  (28.888 رأسمالها)

الحدادين) بحي  اإل تماعي  مقرها 

 6 الشقة) (56 شارع اللة زواوة عمارة)

وزان)-)16288)وزان املغرب نتيجة ل)

:)عدم قيام الشركة باي نشاط..

بحي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الحدادين شارع اللة زواوة عمارة)56 

الشقة)6)وزان)-)16288)وزان املغرب.)

و عين:

اليموني) السالم  عبد  السيد)ة()

شارع) الحدادين  بحي  عنوانه)ا() و 

وزان) (6 الشقة) (56 اللة زواوة عمارة)

)ة() كمصفي) املغرب  وزان  (16288

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

بحي) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 

الحدادين شارع اللة زواوة عمارة)56 

الشقة)6)وزان

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)48)3.
188(I

الشركة املغربية ملرا عة الحسابات

OTHER LEVEL›S
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الشركة املغربية ملرا عة الحسابات
شارع الكورنيش 63 اقامة اليخت 

مدخل ب الطابق الخامس ، 
28888، الدار البيضاء املغرب
OTHER LEVEL’S شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 32 زنقة 

البنفسج اقامة زيتونة الطابق التاني 
الرقم 21 - 28888 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

567313
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 نونرر) (81
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OTHER LEVEL’S
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات االدارية.
زنقة) (32 (: عنوان املقر اال تماعي)
البنفسج اقامة زيتونة الطابق التاني)
البيضاء) الدار  (28888  -  21 الرقم)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: قراش) يونس  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() قراش  يونس  السيد 

الطابق) (145 رقم) الورود  تجزئة 

الثالث سيدي معروف)28888)الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() قراش  يونس  السيد 

الطابق) (145 رقم) الورود  تجزئة 

الثالث سيدي معروف)28888)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 86 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)53381).

1889I

SETTAFID

تيغا إمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SETTAFID

 1(7BD ABA CHOUAIB

 DOUKKALI HAY EL FARAH

 CASABLANCA(CASABLANCA،

26000، CASABLANCA(MAROC

تيغا إمو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

إبن تاشفين الطابق الثالث الدار 

البيضاء 28353 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5698(5

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تيغا) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

إمو.
عمليات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تطوير األرا�سي واملمتلكات
أعمال إنشائية متنوعة

،) ميع) البناء) أعمال   ميع 
الحرف..

عنوان املقر اال تماعي):)شارع إبن)
تاشفين الطابق الثالث الدار البيضاء)

28353)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد تغنمين أحمد):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
588)حصة) (: السيد كريمي يونس)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أحمد  تغنمين  السيد 
 1 طابق) (43 عمارة) لو يمو  عملية 
الدار) (28153 الشق) عين  (82 شقة)

البيضاء)املغرب.
السيد كريمي يونس عنوانه)ا()حي)
الهدى زنقة)13)رقم)97)ق ج)28498 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() أحمد  تغنمين  السيد 
 1 طابق) (43 عمارة) لو يمو  عملية 
الدار) (28153 الشق) عين  (82 شقة)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55144)88.

1818I

fiduciaire(dar(dmana

BEN HTIOUIN
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana

عمارة االحباس لالزواوة أ3- رقم 11 
الطابق الثاني وزان عمارة االحباس 
لالزواوة أ3- رقم 11 الطابق الثاني 

وزان، 16288، وزان املغرب
BEN HTIOUIN شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار توارت 
امزفرون وزان - 16288 وزان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2857
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (13
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HTIOUIN
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشخاص-اشغال التنظيف..
دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
توارت امزفرون وزان)-)16288)وزان)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد السالم حتيون):)188 

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
حتيون) السالم  عبد  السيد 
دوار توارت امزفرون وزان) عنوانه)ا()

16288)وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
حتيون) السالم  عبد  السيد 
دوار توارت امزفرون وزان) عنوانه)ا()

16288)وزان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بوزان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)41)3.
1811I

SOFIDACE

 LA CUCINA SEGRETA SARL
 MK « تتبنى الشركة كعالمة

» bistrot
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

 LA CUCINA SEGRETA SARL
 MK bistrot « تتبنى الشركة كعالمة

« شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 1162 
زنقة الفضيلة الوفاق -1تمارة - 

12822 تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

13(193
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
تتبنى) (CUCINA SEGRETA SARL

.» MK bistrot(«(الشركة كعالمة
توفير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) الجاهزة  واملشروبات  األطعمة 
الكاونتر أو من خالل الهاتف املحمول)
ذات) األنشطة  و ميع  املركبات  أو 
الو بات) (- الصلة) ذات  أو  الصلة 
(، الجاهزة) الو بات  بيع  (، السريعة)
السلطات) (، الررغر) (، السندويشات)
(، الفطائر) (، البطاطس) (، البيتزا) (،
(، الحلويات) (، الحلويات) (، الوافل)
في املوقع أو للطلبات) (، اآليس كريم)
أنواع) ،) ميع  املطاعم) (- الخار ية)

املطاعم)،)إعداد الو بات املطبوخة)
،)البيع في املوقع)،)الطلبات الخار ية)
بيع الو بات) (- التوصيل للمنازل.) (،
الررغر) (، السندويشات) (، الجاهزة)
البطاطس) (، البيتزا) (، السلطات) (،
(، الوافل) (، الفطائر) (، املقلية)
(، الحلويات) الحلويات  (، الحلويات)
الحلويات)،)اآليس كريم)،)في املوقع أو)
للطلبات الخار ية وكذلك التوصيل)
إلى السكن)-)خدمات التموين العامة)
والو بات السريعة وخدمة الطلبات)
الخار ية والتسليم إلى إقامة)-)إنشاء)
والقهوة) األعمال  وتشغيل  ميع 
والو بات الخفيفة ومنتجات األلبان)
وغرفة الشاي وصالون اآليس كريم)
املعامالت) ،) ميع  أعم) وبشكل  (-
املالية أو األوراق املالية أو الصناعية)
أو التجارية أو العقارية التي قد تكون)
مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 
بغرض الشركة أو بأي أغراض مماثلة)

أو ذات صلة..
 1162 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
(- -1تمارة) الوفاق) الفضيلة  زنقة 

12822)تمارة املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مهدي الهواري):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
588)حصة) (: السيد كريم شفيق)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الهواري  مهدي  السيد 
القامرة) حي  (41 الرقم) ل  بلوك 
 18853 الرباط) م  ي  ح  الشمالية 

الرباط املغرب.
عنوانه)ا() شفيق  كريم  السيد 
كيش) حي  (187 رقم) (89 الداخلة)

االوداية تمارة)12886)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() شفيق  كريم  السيد 
كيش) حي  (187 رقم) (89 الداخلة)

االوداية تمارة)12886)تمارة املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (25 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)6)97.

1812I

PLAYA AZUL

STE LAHRIZI FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier(hey(ennahda
 el(marssa(laayoune(av 11

 janvier hey ennahda el marssa
laayoune، 70002، املر�سى املغرب
STE LAHRIZI FISH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 

الوكالة 81 بلوك د رقم البقعة 327 
العيون - 78888 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44181
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAHRIZI FISH
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النقل) االسماك  تجارة  العامة 

والتصدير.
تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
 327 بلوك د رقم البقعة) (81 الوكالة)

العيون)-)78888)العيون املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
(: حمال) النبي  عبد  السيد 
 188.888 بقيمة) حصة  (188.888

درهم للحصة.)

(: حمال) النبي  عبد  السيد 
188.888)بقيمة)188.888)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد النبي حمال عنوانه)ا()
الوحدة) مدينة  ج  بلوك  (53( رقم)

العيون)78888)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد النبي حمال عنوانه)ا()
الوحدة) مدينة  ج  بلوك  (53( رقم)

العيون)78888)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
د نرر) (22 االبتدائية بالعيون بتاريخ)

2822)تحت رقم)3682.
1813I

karama conseil

 STE FOYA COUTURE SARL
AU

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

38888، فاس املغرب
 STE FOYA COUTURE SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 4 زنقة 
القصر الكبير بلوك 4 عوينات 

الحجاج فاس - 38888 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

751(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (85
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOYA COUTURE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)الخياطة)-)

االستيراد و التصدير.
زنقة) (4 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
عوينات) (4 بلوك) الكبير  القصر 
الحجاج فاس)-)38888)فاس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: فوزية) لشه7  السيدة 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فوزية  لشه7  السيدة 

فاس)38888)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() فوزية  لشه7  السيدة 

فاس)38888)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)24)يناير)2823 

تحت رقم)5877/2022.

1814I

karama conseil

STE LABO GC SARL AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

38888، فاس املغرب
STE LABO GC SARL AU شركة 

ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
املنزه شارع الررج الجنوب ويسالن 

فاس - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

75195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (12

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LABO GC SARL AU

مكت7) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات الجيوتقنية ملراقبة  ودة)

املواد والخررات.

تجزئة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

ويسالن) الجنوب  الررج  شارع  املنزه 

فاس)-)38888)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: يوسف) امقران  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امقران يوسف عنوانه)ا()

فاس)38888)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امقران يوسف عنوانه)ا()

فاس)38888)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ)25)يناير)2823 

تحت رقم)5890/2023.

1815I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MOA PATRIMOINE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق الرريد 

2689 ، 48888، مراكش املغرب

MOA PATRIMOINE شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 29 شارع 

االبطال رقم 21 اكدال - 18888 

الرباط املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.12(513

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في)85)د نرر)2822)تم تحويل)

من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

اكدال) (21 رقم) االبطال  شارع  (29«

»دار) إلى) املغرب«) الرباط  (18888  -

الشريفة حي حمام العلو و زنقة تاديلي)

- 18888)الرباط املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2823)تحت رقم)9)1325.

1816I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

GENIROUTES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46388، اليوسفية املغرب

GENIROUTES شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم )34 

الطابق التاني حي القدس - 46388 

اليوسفية املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.1597

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2822 يونيو) (16 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (5.188.888«

 5.588.888« إلى) درهم«) (488.888«

درهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باليوسفية بتاريخ)24)يناير)

2823)تحت رقم)16.

1817I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TIMAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم)1)العمارة)91)الحي الحسني)

(، االقتصادية) األنشطة  منطقة 

46388،)اليوسفية املغرب

مسؤلية) ذات  شركة  (TIMAM

محدودة ذات الشريك الوحيد

 3 وعنوان مقرها اإل تماعي رقم)

السويقة القديمة مركز سيدي أحمد)

الكنتور)-)46282)اليوسفية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري)

.2469

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (87 في) املؤرخ 

املصادقة على):

التيزلي) توفيق  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  ا تماعية  حصة  (1.888

عبد) )ة() السيد) لفائدة  حصة  (188

يناير) (18 بتاريخ) لزهاري  اللطيف 

.2823

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية باليوسفية بتاريخ)16)يناير)

2823)تحت رقم)11.

181(I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TIMAM
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46388، اليوسفية املغرب
TIMAM شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 3 
السويقة القديمة مركز سيدي 

أحمد الكنتور - 46282 اليوسفية 
املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2469
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2823 يناير) (87 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

لزهاري عبد اللطيف كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باليوسفية بتاريخ)16)يناير)

2823)تحت رقم)11.

1819I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

FOOD RESSOURCES
إعالن متعدد القرارات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY(EL(MASSIRA(BP 5523
 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc
FOOD RESSOURCES »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها اال تماعي: شارع ابو 
بكر الصديق تجزئة 128 سكن زنقة 
الدخيسة رقم 9 - - العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.11997

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)85)يناير)2823

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قدم السيد خالد حميد) االستقالة:)
كمساعد) الشركة  من  استقالته 

مسير)
قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) تعيين  للشركة  املسير  تعيين 
صالح محمود عواضة كمسير وحيد)

للشركة)
وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 رقم) بند 
تم اإليداع القانوني باملحكمة) مايلي:)
يناير) (26 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3893/2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

2823)تحت رقم)3893/2023.

1828I

FIDUCOJ

STE RZINI ASWAK
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE RZINI ASWAK شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي ساحة 
املار�سي رقم 152 - 64558  رادة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48465
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (89
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



2599 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RZINI ASWAK
غرض الشركة بإيجاز):)-)مؤ ر أو)
مستفيد من رسوم اسغتالل مواقع)

مختلفة))مسلخ وسوق ومواقف()
-)حقوق تسويق قاعات أو مواقع)

في الساحات العامة
األسواق) في  البيع  حقوق  (-
واألسواق أو اإليرادات العامة األخرى.
ساحة) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
64558) رادة)  -  152 رقم) املار�سي 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: محمد) رزيني  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رزيني محمد عنوانه)ا()حي)
 65458 15 87)رقم) املحمدي الزنقة)

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رزيني محمد عنوانه)ا()حي)
 65458 15 87)رقم) املحمدي الزنقة)

العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (24 بتاريخ) بو دة  التجارية 

2823)تحت رقم)2419.
1821I

ste al moustakbal conseil

TAWA CHANT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

TAWA CHANT شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي تجزئة 
عين الشقف رقم 188 زواغة موالي 
يعقوب فاس - 38888 فاس املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.74289
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم) (2823 يناير) (16 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»288.888)درهم«)أي من)»388.888 
عن) درهم«) (588.888« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)19)يناير)2823 

تحت رقم)484.
1822I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

اويلغي دوليف موديغن مريلو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
اويلغي دوليف موديغن مريلو شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 

تيورازن بني فراسن تازة - 35888 
تازة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4539
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
2822)تم تعيين) )8)د نرر) املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  مسير  ديد 

الكرطيط عادل كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (12 بتاريخ) بتازة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)27/23.
1823I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

HAUT CONCEPT
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
54888، خنيفرة املغرب

HAUT CONCEPT شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي كهف 
النسور مركز - 54882 خنيفرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4783
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HAUT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONCEPT
منعش) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

عقاري
-)بيع األرا�سي

-)مطور
-أعمال مختلفة.

كهف) (: اال تماعي) املقر  عنوان 
خنيفرة) (54882 (- مركز) النسور 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ناصر عبد الكريم):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ناصر عبد الكريم عنوانه)ا()

 54888 25)السيري) حي الريحان رقم)

خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ناصر عبد الكريم عنوانه)ا()

 54888 25)السيري) حي الريحان رقم)

خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية 

2823)تحت رقم)28.

1824I

NEOCONSEIL

 KOUISSI CARROSSERIE« 

»SNC
شركة التضامن

حل شركة

NEOCONSEIL

 HOURIA(ALIA ، 28800، 434

MOHAMMEDIA MAROC

 »KOUISSI(CARROSSERIE« SNC 

شركة التضامن)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي ناصية 

شارع الجيش امللكي وزنقة االلزاس 

طابق 3 مكت7 12 - 88))2 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22563

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2822 نونرر) (18 في) املؤرخ 

 KOUISSI التضامن) شركة  حل 

مبلغ) (»CARROSSERIE« SNC
وعنوان) درهم  (188.888 رأسمالها)

شارع) ناصية  اإل تماعي  مقرها 

الجيش امللكي وزنقة االلزاس طابق)3 

مكت7)12 - 88))2)املحمدية املغرب)

نتيجة ل):)التصفية الحبية.

ناصية) التصفية ب  مقر  و حدد 

امللكي وزنقة االلزاس) شارع الجيش 

طابق)3)مكت7)12 - 88))2)املحمدية)

املغرب.)
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و عين:

و) كوي�سي  عبدالرزاق  السيد)ة()

 977 2)رقم) عنوانه)ا()مشروع الفتح)

املحمدية املغرب) (2((15 بني يخلف)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم))253.

1825I

NEOCONSEIL

»NIIMA« SNC 
شركة التضامن

حل شركة

NEOCONSEIL

 HOURIA(ALIA ، 28800، 434

MOHAMMEDIA MAROC

 NIIMA« SNC« شركة التضامن)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي ناصية 

شارع الجيش امللكي وزنقة االلزاس 

طابق 3 مكت7 12 - 88))2 

املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22533

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2822 يونيو) (22 املؤرخ في)

 »NIIMA« SNC التضامن) شركة 

درهم) (188.888 رأسمالها) مبلغ 

ناصية) اإل تماعي  مقرها  وعنوان 

امللكي وزنقة االلزاس) شارع الجيش 

طابق)3)مكت7)12 - 88))2)املحمدية)

املغرب نتيجة ل):)التصفية الحبية.

ناصية) التصفية ب  مقر  و حدد 

امللكي وزنقة االلزاس) شارع الجيش 

طابق)3)مكت7)12 - 88))2)املحمدية)

املغرب.)

و عين:

السيد)ة()سعيد لدهم و عنوانه)ا()

سيدي) (18 بلوك) (1 الفتح) مشروع 

املحمدية) (2((23 املجدوب) مو�سى 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) باملحمدية  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)2539.

1826I

ائتمانية بوعرفة

 STE LABO BOUARFA
NEGOCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61288، بوعرفة املغرب

 STE LABO BOUARFA NEGOCE

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 258 

شارع املسيرة رقم 179 شارع موالي 

عبد الحفيظ حي الوحدة 61288 

بوعرفة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.249

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2822 د نرر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»1.728.888)درهم«)أي من)»8.888) 

عن) درهم«) (1.(88.888« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (24 بتاريخ) بفجيج  االبتدائية 

2823)تحت رقم)08/2023.

1827I

STE CONGESMOG SARL AU

ب م أ مولتي سيرفيس
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE CONGESMOG SARL AU

 Lot(LA(LAGUNE 4EME 448-2

 TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، Essaouira(Maroc

ب م أ مولتي سيرفيس شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 368 

تجزئة أزلف الطابق األول - 44888 

الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2697

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر) (2823 يناير) (17 في) املؤرخ 

محدودة) مسؤلية  ذات  شركة  حل 

أ مولتي) ذات الشريك الوحيد ب م 

 18.888 رأسمالها) مبلغ  سيرفيس 

درهم وعنوان مقرها اإل تماعي رقم)

(- األول) الطابق  أزلف  تجزئة  (368

(: الصويرة املغرب نتيجة ل) (44888

التوقف النهائي عن مزاولة النشاط.

و حدد مقر التصفية ب رقم)368 

 44888 (- تجزئة أزلف الطابق األول)

الصويرة املغرب.)

و عين:
و) هللا  ايات  زهرة  السيد)ة()

أزلف) تجزئة  (368 رقم) عنوانه)ا()

الصويرة) (44888 األول) الطابق 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (26 االبتدائية بالصويرة بتاريخ)

2823)تحت رقم)49.

182(I

GENIE MANAGEMENT CONSULTING

TARGETS ADVISORY
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تماعي للشركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

157 شارع القدس، تجزئة املجد، 
الطابق األول، شقة رقم 6 الرريد 64 

- العوامة، 98888، طنجة املغرب
TARGETS ADVISORY شركة ذات 

مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 157 
شارع القدس،تجزئة املجد، الطابق 
األول،شقة رقم 6 العوامة-طنجة - 

98888 طنجة املغرب.
تحويل املقر اال تماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.112393

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل) (2823 يناير) (19 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 
املجد،) القدس،تجزئة  شارع  (157«
العوامة- (6 الطابق األول،شقة رقم)
إلى) طنجة املغرب«) (98888 (- طنجة)
إبراهيم) سنتر،ساحة  بيزنس  »مربح 
إقامة) السينا،) الروضاني،شارع 
الثالث،رقم) 2،الطابق  بيتهوفن)
2)،طنجة)-)98888)طنجة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)262181.
1829I

omnium management

ED-DAHAB LUXPROMO
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، (2

30100، fes(maroc
ED-DAHAB LUXPROMO شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإل تماعي متجر 4 

اقامة ب أ 18 تجزئة مرزاقة عين 

السمن - 38888 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74911

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (85

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ED- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAHAB LUXPROMO

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)–)التصدير واالستراد.

متجر) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

تجزئة مرزاقة عين) (18 اقامة ب أ) (4

السمن)-)38888)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: الذهاب) عزيز  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الذهاب  عزيز  السيد 

ثغات) (1 ثغات) تجزئة  بل  (213

38888)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() الذهاب  عزيز  السيد 

ثغات) (1 ثغات) تجزئة  بل  (213

38888)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (19 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2822)تحت رقم)6999.

1838I

conseils gest plus

MARRACHIC VIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

conseils gest plus

شارع عبد الكريم الخطابي عمارة 

برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 

25A ، 400000، مراكش املغرب

MARRACHIC VIP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي األكرش 

89 شارع رحال بن أحمد كليز - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1265(9

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2822 ماي) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARRACHIC VIP

دار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.

األكرش) (: عنوان املقر اال تماعي)

(- كليز) أحمد  بن  رحال  شارع  (89

48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة كانكي روبيرتا):)588)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.

 588 (: دوبيني  ونكارلو) السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() روبيرتا  كانكي  السيدة 

تاسلطانت) (629 رقم) تاكونا  دوار 

48888)مراكش املغرب.

السيد دوبيني  ونكارلو عنوانه)ا()
تاسلطانت) (629 رقم) تاكونا  دوار 

48888)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() روبيرتا  كانكي  السيدة 
تاسلطانت) (629 رقم) تاكونا  دوار 

48888)مراكش املغرب
السيد دوبيني  ونكارلو عنوانه)ا()
تاسلطانت) (629 رقم) تاكونا  دوار 

48888)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (17 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم)136933.
1831I

CAFIGEC

NAFSSART
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
NAFSSART شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي 418,شارع 
الزرقطوني اقامة حماد شقة رقم1 - 

28188 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569585
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (21
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NAFSSART

(: بإيجاز) الشركة  غرض 
االستشارات اإلدارية.

عنوان املقر اال تماعي):)418,شارع)
الزرقطوني اقامة حماد شقة رقم1 - 

28188)الدار البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
الشركة:) رأسمال  مبلغ 

188.888,88)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: أنس) الحسناوي  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسناوي أنس عنوانه)ا()
 1 عمارة) (1 قصبة) األندلس  رياض 
شقة))1)حي الرياض)18188)الرباط)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسناوي أنس عنوانه)ا()
 1 عمارة) (1 قصبة) األندلس  رياض 
شقة))1)حي الرياض)18188)الرباط)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55593)88.
1832I

conseils gest plus

MARRACHIC VIP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تماعي للشركة

conseils gest plus
شارع عبد الكريم الخطابي عمارة 
برج املنارة 2 الطابق الخامس رقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب
MARRACHIC VIP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي األكرش 

89 زنقة رحال بن أحمد كليز - 
48888 مراكش املغرب.

تحويل املقر اال تماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.1265(9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)شتنرر)2822)تم تحويل)
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من) للشركة  الحالي  اال تماعي  املقر 

أحمد) بن  رحال  زنقة  (89 »األكرش)

إلى) املغرب«) مراكش  (48888 (- كليز)

»شارع يعقوب املريني عمارة تاشفين)

(- كليز) (11 الشقة) األول  الطابق 

48888)مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

نونرر) (89 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2822)تحت رقم)11995.

1833I

Immofid

HIGHMAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

HIGHMAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 

اللة الياقوت زاوية مصطفى ملعاني 

رقم 62 طابق 2 - 28888 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.456257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2823 يناير) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بدر) محمد  )ة() السيد) تفويت 

من) ا تماعية  حصة  (248 األو�سي)

)ة() حصة لفائدة السيد) (248 أصل)

أمين الصدقي بتاريخ)18)يناير)2823.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 24 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)97)54).

1834I

Immofid

HIGHMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
HIGHMAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى ملعاني 

رقم 62 طابق 2 - 28888 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.456257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2823 يناير) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)ة()هشام الصدقي) تفويت السيد)
168)حصة ا تماعية من أصل)328 
حصة لفائدة السيد))ة()أمين الصدقي)

بتاريخ)17)يناير)2823.
)ة()هشام الصدقي) تفويت السيد)
أصل) من  ا تماعية  حصة  (168
328)حصة لفائدة السيد))ة()نعمان)

الصدقي بتاريخ)17)يناير)2823.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)11)55).
1835I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 STE MALLEMORTAIS
PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكت7 5 تجزئة  نة 
الزيتون 1 بنسودة فاس ، 38888، 

فاس املغرب
 STE MALLEMORTAIS PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي مكت7 ) 

زنقة رقم 399 الطابق الثاني تجزئة 
 نة الزيتون 1 بنسودة فاس - 

38888 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

75171
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MALLEMORTAIS PROMO
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري
اعمال البناء)املختلفة.

 ( :)مكت7) عنوان املقر اال تماعي)
الطابق الثاني تجزئة) (399 زنقة رقم)
(- فاس) بنسودة  (1 الزيتون)  نة 

38888)فاس املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد محمد سعد فتح هللا):)348 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.
السيد محمد الفتحي):)338)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.
 338 (: املصوري) محمد  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
هللا) فتح  سعد  محمد  السيد 
عنوانه)ا()فاس)38888)فاس املغرب.
عنوانه)ا() الفتحي  محمد  السيد 

فاس)38888)فاس املغرب.
السيد محمد املصوري عنوانه)ا()

فاس)38888)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
هللا) فتح  سعد  محمد  السيد 
عنوانه)ا()فاس)38888)فاس املغرب

عنوانه)ا() الفتحي  محمد  السيد 
فاس)38888)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ)23)يناير)2823 

تحت رقم)53)5.
1836I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

MARATOUZ
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكت7 5 تجزئة  نة 
الزيتون 1 بنسودة فاس ، 38888، 

فاس املغرب
MARATOUZ شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي الضيعة 
ايت عياش دوار عين البيضة عين 
الشكاك صفرو - 31888 صفرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3951
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (1(
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARATOUZ
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االبقار و االغنام.
الضيعة) (: عنوان املقر اال تماعي)
عين) البيضة  عين  دوار  عياش  ايت 
صفرو) (31888 (- صفرو) الشكاك 

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.888 (: بفوناس) طريق  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بفوناس  طريق  السيد 
صفرو)31888)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا() بفوناس  طريق  السيد 
صفرو)31888)صفرو املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بصفرو  االبتدائية 

2823)تحت رقم)466/2023.

1837I

NORD SUD MANAGEMENT

RSSA TRADE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD SUD MANAGEMENT
سونتر دافير ابزنيس قطعة 43 ب 

املنطقة الصناعية ، 98888، طنجة 
املغرب

RSSA TRADE SOLUTIONS شركة 
ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي مركز 

 45-A9 7األعمال قطعة 43 ب مكت
املنطقة الحرة للتصدير - 98888 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

133937
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RSSA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRADE SOLUTIONS

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومعالجة) املعلومات  تكنولو يا 

البيانات.

مركز) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 A9-45 43)ب مكت7) األعمال قطعة)

 98888 (- للتصدير) الحرة  املنطقة 

طنجة املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 58.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 HUSSAIN(Sabahat(:(17(السيد

حصة بقيمة)1.888)درهم للحصة.

 REHMAN RISZWAN السيد)

 1.888 بقيمة) حصة  (Rashid( :( 17

درهم للحصة.

حصة) (ASIF( Shafiq( :( 16 السيد)

بقيمة)1.888)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

 HUSSAIN Sabahat السيد)

 TS5(QQ ميدلسرروغ) عنوانه)ا()

ميدلسرروغ اململكة املتحدة.

 REHMAN RISZWAN السيد)

ميدلسرروغ) عنوانه)ا() (Rashid

اململكة) ميدلسرروغ  (TS56ND

املتحدة.

عنوانه)ا() (ASIF( Shafiq السيد)

ميدلسرروغ) (TS55BP ميدلسرروغ)

اململكة املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 HUSSAIN Sabahat السيد)

 TS5(QQ ميدلسرروغ) عنوانه)ا()

ميدلسرروغ اململكة املتحدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (16 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2823)تحت رقم)261636.

183(I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

WINTHER TOUR
إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM(ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC

WINTHER TOUR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها اال تماعي: 28-

26 زنقة البساتين، الطابق 1 
رقم 4 الدارالبييضاء - 28258 

الدارالبييضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.125627

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)د نرر)2822

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 رقم) قرار 

تحويل املقر اال تماعي الحالي) مايلي:)
للشركة من)»)26-28)زنقة البساتين،)
إلى) الدارالبييضاء«) (4 رقم) (1 الطابق)
 1 الطابق) البساتين،) زنقة  (28-26«

رقم)2)الدارالبييضاء

قرار رقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 18.888 تفويت السيد عادل املنيني)

حصة ا تماعية لفائدة السيد رفيع)
مرضاوي

وتبعالذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)4:)الذي ينص على مايلي:)

مقر اإل تماعي

بند رقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات

بند رقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الرأسمال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55974).

1839I

FUTURE CONSEIL

SOBENTAL ELEC
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
58 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 26188، برشيد املغرب
SOBENTAL ELEC شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي دوار 
الكرارمة - 26188 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

17611
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (16
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOBENTAL ELEC
تركي7) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصليح  هاز تحديد السرعة
شراء)وبيع قطع الغيار لسيارات

شراء)وبيع وتركي7 أنظمة املراقبة.
دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

الكرارمة)-)26188)برشيد املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.888 (: السيد اشرف بن التالية)

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اشرف بن التالية عنوانه)ا()
دوار الكرارمة)26188)برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:
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السيد اشرف بن التالية عنوانه)ا()
دوار الكرارمة)26188)برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (26 بتاريخ) بررشيد  االبتدائية 

2823)تحت رقم)132.
1848I

HIGH EDGE CONSULTING

BAKOMAI CITY MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب
 BAKOMAI CITY MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

عالل الفا�سي زنقة 3 اقامة احساين 
رقم 44 )السدة( تطوان - 93888 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

32743
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (8(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BAKOMAI CITY MOROCCO
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع) العقاري.) الترويج  و  الوساطة 
األرا�سي) وتشغيل  وتأ ير  وشراء)
واملنازل والشقق والتجهيزات واألثاث.
شارع) (: املقراال تماعي) عنوان 
3)اقامة احساين) عالل الفا�سي زنقة)
 93888 (- تطوان) )السدة() (44 رقم)

تطوان املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: محمد) الباكوري  السيد 
حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

السيد امليموني مراد):)588)حصة)
بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الباكوري محمد عنوانه)ا()
شارع محمد حجاج إقامة املهدي)81 
ط)83)رقم)86 93888)تطوان املغرب.
عنوانه)ا() مراد  امليموني  السيد 
شارع د يبوتي زنقة أ رقم)51 93888 

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() مراد  امليموني  السيد 
شارع د يبوتي زنقة أ رقم)51 93888 

تطوان املغرب
السيد الباكوري محمد عنوانه)ا()
شارع محمد حجاج إقامة املهدي)81 
ط)83)رقم)86 93888)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (18 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)2647.
1841I

HIGH EDGE CONSULTING

 NORTH MEDICAL
PROVIDERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

 NORTH MEDICAL PROVIDERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الحسن الثاني عمارة عادل رقم 1 - 
93888 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
32767

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 د نرر) (8(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORTH MEDICAL PROVIDERS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

استيراد) و  تأ ير  تسويق,توزيع,)

املعدات الطبية التقنية.

شارع) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

 -  1 الحسن الثاني عمارة عادل رقم)

93888)تطوان املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 588 (: حمزة) الصروخ  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

588)حصة) (: السيد نجي7 يحيى)

بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الصروخ حمزة عنوانه)ا()

 N Marine Dr APT 1129  4978

املتحدة) الواليات  شيكا و  (68648

االمريكية.

عنوانه)ا() يحيى  نجي7  السيد 
الناصري) املكي  محمد  الشيخ  شارع 
 29 رقم) (( اقامة يسرى  ناح ب ط)

93888)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصروخ حمزة عنوانه)ا()

 N Marine Dr APT 1129  4978

املتحدة) الواليات  شيكا و  (68648

االمريكية

عنوانه)ا() يحيى  نجي7  السيد 
الناصري) املكي  محمد  الشيخ  شارع 
 29 رقم) (( اقامة يسرى  ناح ب ط)

93888)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بتاريخ) بتطوان  االبتدائية 

2823)تحت رقم)5)26.

1842I

ديفي اكسبيرتيز

 LABORATOIRE D’ANALYSES
 MEDICALES BK LAB SARL

AU
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديفي اكسبيرتيز
إقامة الياسمين زاوية شارع عمر)
 7 عمارة) البنفسج  وزنقة  الخيام 
الدار البيضاء) (،28228 (، بوسيجور)

املغرب
 LABORATOIRE D’ANALYSES
 MEDICALES BK LAB SARL AU
ذات) محدودة  مسؤلية  ذات  شركة 

الشريك الوحيد
 41 اإل تماعي) مقرها  وعنوان 
الطابق) (B1 شارع علي بن أبي طال7)
األر�سي الدار البيضاء.)-)28388)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية
مسؤلية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم التقييد في السجل التجاري):)

5697(5
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LABORATOIRE D’ANALYSES

.MEDICALES BK LAB SARL AU
معمل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التحاليل الطبية.
 41 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (B1 شارع علي بن أبي طال7)
األر�سي الدار البيضاء.)-)28388)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد كمال ابن بو يدة):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

بو يدة) ابن  كمال  السيد 

عنوانه)ا()اقامة دار الكنز عمارة)))رقم)

اململكة) البيضاء) الدار  (28388  183

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

بو يدة) ابن  كمال  السيد 

عنوانه)ا()اقامة دار الكنز عمارة)))رقم)

اململكة) البيضاء) الدار  (28388  183

املغربية

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)-.

1843I

CONCILIUM EXPERTISE

THREEWAVES
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،)1 غوتيي الدار 

البيضاء ، 28868، الدار البيضاء 

املغرب

THREEWAVES شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 276 

شارع ابن تاشفين - 28888 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

569(23

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (84

مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.THREEWAVES
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تكنولو يا املعلومات.
عنوان املقر اال تماعي):)رقم)276 
الدار) (28888 (- تاشفين) ابن  شارع 

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الفار حمزة):)1.888)حصة)

بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() حمزة  الفار  السيد 
 48148  4(7 رقم) ب  (1 املسيرة)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا() حمزة  الفار  السيد 
 48148  4(7 رقم) ب  (1 املسيرة)

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)56876).

1844I

CONCILIUM EXPERTISE

IVAZO SERVICE
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
9, زنقة مو�سى ابن نصير، الطابق 

الخامس، شقة رقم ،)1 غوتيي الدار 
البيضاء ، 28868، الدار البيضاء 

املغرب
IVAZO SERVICE شركة ذات 
مسؤلية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 276 
شارع ابن تاشفين - 28888 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

569(25
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (83
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IVAZO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICE
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تهيئة.
عنوان املقر اال تماعي):)رقم)276 
الدار) (28888 (- تاشفين) ابن  شارع 

البيضاء)املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد االومغاري عبدهللا):)1.888 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
عبدهللا) االومغاري  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة النصر ز)28)ر)26)ش)
الدار البيضاء) (28888 عين الشق) (1

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عبدهللا) االومغاري  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة النصر ز)28)ر)26)ش)
الدار البيضاء) (28888 عين الشق) (1

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)2)568).

1845I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

BDX 22
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BDX 22 شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي 345 املسار 
طريق اسفي 48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤلية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
132555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (12
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BDX (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.22
استغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)
تسيير) رياض،) أو  الضيافة  دور 
االستغالالت التجارية أو الصناعية أو)

الفالحية.
 345 (: اال تماعي) املقر  عنوان 
مراكش) (48888 املسار طريق اسفي)

املغرب.
أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 188.888 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 FREDERIC( VALLADE( : السيد)
درهم) (188,88 بقيمة) حصة  (1.888

للحصة.)
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
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 FREDERIC VALLADE السيد)

 Rue de Lillot 33428  1 عنوانه)ا()

.BRANNE FRANCE

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 FREDERIC VALLADE السيد)

 rue de lillot 33428  1 عنوانه)ا()

BRANNE FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143936.

1846I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

2N.L
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

2N.L شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 

الشيخ ماء العينين رقم )11 حي 

املسيرة 4 73888 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16549

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت) (2822 د نرر) (87 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الدين) نور  )ة() السيد) تفويت 

لفالوي)18.888)حصة ا تماعية من)

حصة لفائدة السيد) (18.888 أصل)

 87 بتاريخ) حارفي  الفتاح  عبد  )ة()

د نرر)2822.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 28 بتاريخ) الده7  بوادي  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)2826.

1847I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

2N.L
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL(GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
2N.L شركة ذات مسؤلية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي شارع 
الشيخ ماء العينين رقم )11 حي 
املسيرة 4 73888 الداخلة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.16549
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
2822)تم تعيين) 87)د نرر) املؤرخ في)
مسير  ديد للشركة السيد)ة()حارفي)

عبدالفتاح كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) الده7  بوادي  االبتدائية 

د نرر)2822)تحت رقم)2286.

184(I

global audit partners

yony food
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

global audit partners
شارع الحسن الثاني ،مدار 1 ،سانت 
إكسوبيري وشارع عالل الفا�سي ، 

الطابق 3 ، شقة 19 ، 28888، الدار 
البيضاء املغرب

yony food شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي 9 ممر 
مسدود  بل أزورقي حي السالم - 

28888 الدار البيظاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.435439

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2823 يناير) (83 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) (2.988.888«
 3.888.888« إلى) درهم«) (188.888«
مقاصة) إ راء) (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)55)55).

1849I

األستاذة مريم الغياتي

 INSTITUT PRIVE
KNOWLEDGE WATERFALL
شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

األستاذة مريم الغياتي
مكات7 باالص،شارع عبدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكت7 21 
، 33888، فاس املغرب

 INSTITUT PRIVE KNOWLEDGE
WATERFALL شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإل تماعي رقم 58 
زنقة )  نان لحري�سي بندباب - 

33888 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

74(53
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون) (2822 شتنرر) (29
مسؤلية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 INSTITUT PRIVE KNOWLEDGE

.WATERFALL

 Activité(•(:(غرض الشركة بإيجاز

 de( Soutien( à( l’enseignement,•

 Institut privé de l’enseignement

 primaire(et(secondaire,•( Institut

.privé crèche et maternelle

 58 رقم) (: عنوان املقر اال تماعي)

(- بندباب) لحري�سي  )) نان  زنقة)

33888)فاس املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

باري) الزهراء) فاطمة  السيدة 

63)تجزئة أهال املر ة) عنوانه)ا()رقم)

واد فاس)33888)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

باري) الزهراء) فاطمة  السيدة 

63)تجزئة أهال املر ة) عنوانه)ا()رقم)

واد فاس)33888)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

د نرر) (13 بتاريخ) بفاس  التجارية 

2822)تحت رقم)5191.

1858I

FINAUDIT

YIT SOLUTIONS

شركة ذات مسؤلية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

YIT SOLUTIONS شركة 
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ذات مسؤلية محدودة ذات الشريك 
الوحيدوعنوان مقرها اإل تماعي 
شارع حسن الثاني ، شارع كورنر 

دريس الهريزي ، محطة بترول
العامري ، الطابق األول - 28888 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.12619

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت) (2822 نونرر) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 YMAGIS )ة() السيد) تفويت 
 499619(64 RC PARIS 1.888
 1.888 أصل) من  ا تماعية  حصة 
 JMS )ة() السيد) لفائدة  حصة 
 29 بتاريخ) ((3369(812 RC PARIS

نونرر)2822.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 27 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

يناير)2823)تحت رقم)145.
1852I

latifa karchal

غاشنور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

latifa karchal
 massira 1hay(loudaya(n°31

 Marrakech ، 40000، Marrakech
Maroc

غاشنور 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإل تماعي دوار ايزيكي 

درب اكدم رقم 1468 مراكش - 

48888 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

132565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون) إعداد  تم  (2823 يناير) (86

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

غاشنور.

تركيبات) (: غرض الشركة بإيجاز)

الكهرباء)و تركيبات االخري و تركيبات)

متنوعة او انشاءات.

دوار) (: اال تماعي) املقر  عنوان 

ايزيكي درب اكدم رقم)1468)مراكش)

- 48888)مراكش املغرب.

أ لها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 18.888 الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 58 (: راشيد) سرسيف  السيد 

حصة بقيمة)188)درهم للحصة.

نور) ابراهيم  سعيد  ايت  السيد 

درهم) (188 58)حصة بقيمة) (: الدين)

للحصة.)

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سرسيف راشيد عنوانه)ا()

املسيرة)1)حي االوداية رقم)31)مراكش)

48888)مراكش املغرب.

ابراهيم) سعيد  ايت  السيد 

حي) (1 املسيرة) عنوانه)ا() الدين  نور 

 48888 مراكش) (48 رقم) االوداية 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سرسيف راشيد عنوانه)ا()

املسيرة)1)حي االوداية رقم)31)مراكش)

48888)مراكش املغرب

ابراهيم) سعيد  ايت  السيد 

حي) (1 املسيرة) عنوانه)ا() الدين  نور 

 48888 مراكش) (48 رقم) االوداية 

مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (23 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

2823)تحت رقم)143941.

1853I

استدراك خطأ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5735 بتاريخ فاتح 

ربيع األول 1444 ))2 سبتمرر 2822)

431P الصفحة 47)17 إعالن رقم

TOPYNET

ش.م.م.ش.و

بدال من :

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

 LIFE IS 2821)تم تأسيس) 22)مارس)

. DIGITAL

منزل) أ،) عمارة  اال تماعي  مقرها 

حي) الكورة،) دوار  األول،) الطابق  (،2

يعقوب املنصور الرباط.

يقرأ):

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس) تم  (2821 مارس) (22 بتاريخ)

TOPYNET

مقرها اال تماعي):)إقامة املنصور)

عمارة أ،)شقة)2،)الطابق األول،)دوار)

الكورة،)حي يعقوب املنصور الرباط.

الباقي بدون تغيير.
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 II. - إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بالرباط

شعبة صعوبات  املقاولة
مسطرة التصفية القضائية لشركة 

إدن دي بيان إطر

»EDEN DU BIEN ETRE«

ملف رقم : 383/188)/2822

إشعار
عن) الصادر  الحكم  بمقت�سى 

بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 

في امللف التجاري) (2822 29)ديسمرر)

رقم)100/8303/2022)الحكم)93.

قضت املحكمة التجارية بالرباط)

شركة) حق  في  القضائية  بالتصفية 

 EDEN DU BIEN«(إدن دي بيان إطر

رقم) التجاري  السجل  ذات  (»ETRE

59369،)الكائن مقرها اال تماعي)11 

زنقة الخطوات الطابق السفلي رقم)1 

أكدال الرباط.

قاضية) ليلى  عبو  السيدة  وعين 

منتدبة.

القادر) عبد  امهارش  والسيد 

التجارية) باملحكمة  والكائن  سنديكا 

بالرباط الطابق الثالث.

وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع)

هو الثمانية عشر شهرا السابقة لهذا)

الحكم.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أ ل 

مع) الرسمية  بالجريدة  االشعار  هذا 

بالنسبة) بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)

 719 و) (5(4 للمواد) طبقا  املغربية 

و)728)من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

59

املحكمة التجارية بالرباط

شعبة صعوبات املقاولة
فتح مسطرة التسوية القضائية 

لشركة أوالد زراد لألشغال املختلفة

ملف رقم : 382/92)/2822

إشعار

عن) الصادر  الحكم  بمقت�سى 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

12)يناير)2823)في امللف التجاري رقم)

92/8302/2022)الحكم)7.

قضت املحكمة التجارية بالرباط)

القضائية) التسوية  مسطرة  بفتح 

لألشغال) زراد  أوالد  شركة  حق  في 

املختلفة.

رقم) التجاري  السجل  ذات 

.95815

تجزئة) اال تماعي  مقرها  الكائن 

 33 رقم) هللا  ملك  عمارة  هللا  ملك 

الشقة)1)تمارة.

وعين السيد زروال سعيد قاضيا)

منتدبا وذة ليلى عبو نائبا له.

والسيد فهد ملجرر سنديكا والكائن)

 أنوال كابيطال سانتر شارع عبد املومن

مكت7) (4 الطابق) أنوال  شارع  زاوية 

رقم)38)الدار البيضاء.

وبتحديد تاريخ التوقف عن الدفع)

عن) السابقة  شهرا  عشر  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أ ل 

مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة) بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)

719 (،5(4 للمواد) طبقا   املغربية 

و)728)من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

60

املحكمة التجارية بالرباط

شعبة صعوبات املقاولة
فتح مسطرة التصفية القضائية 

UNO COFEE لشركة

ملف رقم : 382/27)/2822

إشعار

عن) الصادر  الحكم  بمقت�سى 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 
2822)في امللف التجاري) 29)ديسمرر)

رقم)27/8319/2022)الحكم)94.

قضت املحكمة التجارية بالرباط)

بفتح مسطرة التسوية القضائية في)

.UNO COFEE(حق شركة

رقم) التجاري  السجل  ذات 

.53257

 48 اال تماعي) مقرها  الكائن 

وشارع) عبدهللا  موالي  شارع  ملتقى 

االستقالل املحل رقم)5)القنيطرة.

وعينت السيدة عبو ليلى قاضية)

منتدبة وسعيد زروال نائبا عنها.

والسيد هشام بن عبدهللا سنديكا)
والكائن عمارة)5)رقم)6)زنقة دكار حي)

املحيط الرباط.

وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع)

هو التاريخ املحدد في الحكم القا�سي)

القضائية) التسوية  مسطرة  بفتح 

الصادر بتاريخ)24)فرراير)2822)تحت)

رقم)18)في امللف رقم)2022/8302/7.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أ ل 

مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة) بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)

719 (،5(4 للمواد) طبقا   املغربية 

و)728)من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

61

املحكمة التجارية بالرباط
مكت7 التسوية والتصفية والتسيير 
القضائي بفسخ املخطط لشركة 

كوباتي7
ملف رقم 73/)38)/2821

إشعار
عن) الصادر  الحكم  بمقت�سى 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 
2823)في امللف التجاري رقم) 5)يناير)

73/8308/2021)الحكم)1.
قضت املحكمة التجارية بالرباط)
بفسخ مخطط االستمرارية املحصور)
تصفيتها) وتقرير  كوباتي7  لشركة 

قضائيا.
رقم) التجاري  السجل  ذات 

.27441
زنقة) (37 الكائن مقرها اال تماعي)

ابن أبي زرع رقم)))القنيطرة.
وعين السيد سعيد زروال قاضيا)

منتدبا.
حسون) الرحيم  عبد  والسيد 
الحسن) شارع  زاوية  الكائن  سنديكا 
الثاني وشارع محمد السادس رقم)16 

ب إقامة النخيل مركز تمارة.
عن) التوقف  تاريخ  وباعتبار 
الحكم) في  املحدد  التاريخ  هو  الدفع 
التسوية) مسطرة  بفتح  القا�سي 
مارس) (38 بتاريخ) الصادر  القضائية 
رقم) امللف  في  (14 رقم) تحت  (2817

.2016/8302/56
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أ ل 
مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة) بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)
املغربية طبقا للمواد)634)و)728)من)

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

62
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املحكمة التجارية بالرباط

مكت7 التسوية والتصفية والتسيير 

القضائي بفسخ املخطط لشركة 

OBVISION

ملف رقم)78/8309/2022

إشعار

عن) الصادر  الحكم  بمقت�سى 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

2822)في امللف التجاري) 22)ديسمرر)

رقم)78/8309/2022)الحكم)92.

قضت املحكمة التجارية بالرباط)

بفسخ مخطط االستمرارية املحصور)

وتقرير تصفيتها) (OBVISION لشركة)

قضائيا.

رقم) التجاري  السجل  ذات 

.38775

زنقة) (4 اال تماعي) مقرها  الكائن 

زنقة  بل بويبالن أكدال الرباط.

ليلى قاضيا) السيدة عبو  وعينت 

منتدبا.

سنديكا) بوظهر  نجوى  والسيدة 

ضياء) الشهيد  شارع  (1 والكائن)

الرحمان سكتور)1)بلوك)G)السوي�سي)

التوقف) تاريخ  وباعتبار  الرباط.)

في) املحدد  التاريخ  هو  الدفع  عن 

مسطرة) بفتح  القا�سي  الحكم 

بتاريخ) الصادر  القضائية  التسوية 

رقم) امللف  في  (281( نوفمرر) فاتح 

.2018/8302/11

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أ ل 

مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 

بالنسبة) بشهرين  األ ل  هذا  تمديد 

إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)

املغربية طبقا للمواد)4)5)و)728)من)

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

63

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2828/51

حساب رقم : 3859

الطرف األول البائع):

 ZENATTITUDE(الشركة املسماة

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

شكي7) السيد  ممثليها  شخص  في 
بالرباط،) الساكن  رحمون،)
السوي�سي،)زنقة محاج الرياض عمارة)
رقم)))محل رقم)24،)بطاقة التعريف)

.A264887(الوطنية رقم

والسيدة نورة سكوري،)بالرباط)-)
بني مطهار،) (،( زنقة رقم) السوي�سي،)

رقم) الوطنية  التعريف  بطاقة 

.CB1452

حي) بالرباط  اال تماعي  مقرها 

عمارة رقم) محاج الرياض،) الرياض،)

 Hidi(محل رقم)24،)باعت للشركة((

املسؤولية) ذات  شركة  (Thaï SPA

املحدودة في شخص ممثلتها السيدة)

حي) بالرباط،) الساكنة  هبة مهيدرة،)
رياض،)قطاع)7)إقامة لكامليا،)عمارة)

التعريف) بطاقة  (،( رقم) الشقة  (3

.A694189(الوطنية رقم
مقرها اال تماعي):)رقم)21)ساحة)

 ( رقم) الشقة  الصديق،) بكر  أبو 

األصل التجاري رقم) أكدال الرباط،)

.147289

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بالرباط إلى غاية خمسة عشر)15)يما)

من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيس مصلحة التسجيل التجاري

18 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2)/2822/8888 

حساب رقم : 5992

الطرف األول):

الحامل) خربوش  إدريس  السيد 

رقم)) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A725536

مغربي الجنسية.

الطرف الثانية):
اشهرور،) خديجة  السيدة 
((: الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية)

A596521،)مغربي الجنسية.
رقم) اليوسفية  مار�سي  (: العنوان)

61)الرباط.
رقم السجل التجاري):)95815.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
يوما) إلى غاية خمسة عشر  بالرباط 

)15()من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل التجاري

60 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 1)/2822/8888

حساب رقم 5996
الطرف األول):

مختار) مساعف  ورثة  ( السادة)
ومساعف علي،)مغربي الجنسية)؛

الطرف الثاني):)
الحاملة) السيد مساعف بناصر،)
رقم الوطنية  التعريف   لبطاقة 

A 272435،)مغربية الجنسية.
بزنقة) الكائن  املتجر  (: العنوان)

لبنان رقم))5،)الرباط.
رقم السجل التجاري):)46542.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
يوما) إلى غاية خمسة عشر  بالرباط 

)15()من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

)رئيس مصلحة السجل التجاري

70 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكت7 السجل التجاري
ملف عدد : 45/2822

حساب خصو�سي : 3934 م
تقديم أصل تجاري كحصة في شركة 
بمقت�سى عقد التقديم والقانون)
الحصص) مراق7  وتقرير  األسا�سي 
27)ديسمرر) بتاريخ) املصحح اإلمضاء)
زاهر) حنان  السيدة  قدمت  (،2822
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
األصل) JB481651) ميع  رقم)

و2  (1 باملكت7) الكائن  التجاري 

الطابق األول عمارة)138)فونتي العليا)

 SOCIETE شركة) في  كحصة  أكادير 

.FOUNTY LAB

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ( الضبط يعلن لكل ذي مصلحة)

ضبط) بمكت7  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أ ل)

املوالية) ()15( يوما) عشرة  لخمسة 

 84،83 للمواد) الثانية طبقا  للنشرة 

و184)من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
تحت  ميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

31 مكرر 

املحكمة التجارية بأكادير

مكت7 السجل التجاري

ملف عدد : 44/2822

حساب خصو�سي : 3919

تفويت أصل تجاري

املؤرخ) التوثيقي  العقد  بمو 7 

السيد) فوت  (،2822 ديسمرر) (6 في)

الوطنية) بطاقته  العسري  يونس 

التجاري) األصل  EE25116،) ميع 

املتعلق بصيدلية شاديا الكائن برقم)

حي املحمدي أكادير واملسجل) (2946

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بأكادير تحت عدد)65674،)لفائدة كل)

بطاقتها) الجزيري  شيراز  السيدة  من 

وذلك بثمن) (،J822644N التعريفية)

إ مالي قدره)58888))درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ( الضبط يعلن لكل ذي مصلحة)

ضبط) بمكت7  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أ ل)

املوالية) ()15( يوما) عشرة  الخمسة 

 84،83 للمواد) الثانية طبقا  للنشرة 

و184)من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
تحت  ميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

 32 مكرر
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املحكمة التجارية بأكادير
مكت7 السجل التجاري

ملف رقم 2822/41
حساب خصو�سي : 61)3

هبة 30% من أصل تجاري ألحد 
األصول

بمو 7 عقد الهبة املؤرخ بتاريخ)
بتاريخ) واملسجل  (2822 أكتوبر) (26
السيدة) وهبت  (2822 نوفمرر) (18
 (BOUDIM AZIZA( عزيزة) بوديم 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
أصلها) من  (%30  -  D19976 رقم)
التجاري) بالسجل  املسجل  التجاري 
باملحكمة التجارية بأكادير تحت رقم)
2)رقم) بلوك ب) (: الكائن ب) (،67636
13)حي القدس أكادير،)البنتها بنرادي)
الحاملة) ()BENRADI ILHAM( الهام)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
J445483،)وصرحت الواهبة السيدة)
الحصة) قيمة  بأن  عزيزة  بوديم 

موضوع الهبة تقدر ب)7.888)درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكت7  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أ ل)
املوالية) ()15( يوما) عشرة  الخمسة 
من) ((4 الثانية طبقا للمادة) للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

تحت  ميع التحفظات
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

33 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكت7 السجل التجاري
ملف رقم : 43/2822

حساب خصو�سي : 3928
تنازل عن أصل تجاري

بمكت7) املحرر  العقد  بمو 7 
املؤرخ) مسوس  مليكة  األستاذة 
سبتمرر) (24 في) اإلمضاء) واملصحح 
2822،)تنازل السيد عبد السالم ايت)
(،JF118(( الحسن بطاقته الوطنية)
بنسبة) ونصيبه  حظه  عن  ميع 
من األصل التجاري الكائن ب) (%50
198)حي سيدي يوسف أكادير،) رقم)
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)

(،58624 التجارية بأكادير تحت رقم)
لفائدة السيد املهدي املطارا بطاقته)
بثمن) وذلك  (،J4(2236 الوطنية)

إ مالي قدره)58.888)درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكت7  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أ ل)
املوالية) ()15( يوما) عشرة  الخمسة 
 (4 (،(3 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و184)من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

تحت  ميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

63 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيان بإيداع قائمة الديون

 732 املادة) ملقتضيات  تفعيال 
املتعلق) (17/73 القانون) من  و733)
)الكتاب) املقاولة) صعوبة  بمساطر 
ليكن) التجارة  مدونة  من  الخامس()
في علم دائني شركة سنيترا وملسيرها)
الحسين اللويزي الكائن مقرها بطريق)
القروية) الجماعة  (2 كلم) مكناس 
بالسجل) واملسجلة  أزرو  صميم  بن 
أن) بمكناس  (28611 رقم) التجاري 
الديون التي تم تحقيقها قد وضعت)
قائمتها بكتابة الضبط لدى املحكمة)

التجارية بمكتاس.
ويمكن لكل شخص االطالع عليها)
بكتابة الضبط وتقديم ما لديه من)
شكاوى للقا�سي املنتدب داخل أ ل)
البيان) هذا  نشر  تاريخ  من  يوما  (15

بالجريدة الرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

64

املحكمة التجارية بمكناس
عقد بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2822/33 
حساب رقم : 31)2

  6 بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 
باعت السيدة فاطمة) (2822 أكتوبر)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  اإلدري�سي 
الساكنة) ( (22932 د) رقم  الوطنية 

بمكناس)28)شارع إدريس الثاني إقامة)
الجديدة) املدينة  (2 شقة) ميموزة 
 la société ben franklin (: لفائدة)
académy sarl au)مقرها اال تماعي)
بمكناس):)رقم)69)زنقة ميموزة املنظر)
الجميل رأس اغيل،)املدينة الجديدة،)
 RC N° 58133 IDF 45(72871 ICE

882476937888895
الكائن) التجاري  األصل  مجموع 
شارع) (17 رقم) مكناس  بمدينة 
بالسجل) املسجل  يوغوسالفيا 

التجاري...............
وحدد ثمن البيع)658.888)درهم.

لذلك فإن  ميع التعرضات يج7)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  توضع  أن 
التجارية بمكناس داخل أ ل خمسة)
الجريدة) يوما من صدور  ()15( عشر)

الرسمية الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

56 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إعالن بيع أصل تجاري
ملف رقم : 2823/81
حساب رقم : 2971

محرر) توثيقي،) عقد  بمقت�سى 
ادري�سي) سهام  األستاذة  طرف  من 
 31 موثقة بمكناس بتاريخ) قيطوني،)
بمكناس) مسجل  (،2822 ديسمرر)
مرا ع) تحت  (2823 يناير) (3 بتاريخ)
اإليداع) كناش  (: التالية) التسجيل 
أمر) (28238888233682( رقم)
باالستخالص رقم)2023/230)والذي)
باع السيد مراد الحليمي،) ( بمقتضاه)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)D489723،)الساكن برقم)1928 
لفائدة) وذلك  مكناس،) (،2 مر ان)
للسيد طالل بحري،)الحامل لبطاقة)
 D9((351 رقم) الوطنية  التعريف 
 12 الشقة) (1 عزة) بإقامة  سكناه 
والذي) مكناس،) زنقة طرفاية م ج،)
سابقا  ميع األصل) قبل منه شراء)
التجاري،)الكائن بمكناس اكدال رقم)
املستغل كصيدلية تحت إسم) (622
واملقيد) (»PHARMACIE LAHLIMI«

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)
وذلك) (427(2 رقم) تحت  بمكناس 
واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 
وبثمن إ مالي قدره ونهايته)988.888 

درهم موزعة كاآلتي):
 788.888 (: املعنوية) العناصر 

درهم.
العناصر املادية):)288.888)درهم.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمكناس داخل أ ل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

66 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف عدد : 148/2822

حساب رقم : 5)55
بيع األصل التجاري 

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�سى 

واملسجل) (2822 ديسمرر) (28 في)

بمراكش باع السيد الحسين لغزال،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
مالكة ايت) ( والسيدة) (P18266 رقم)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  بومهدي،)

لفائدة) (E42435 رقم) الوطنية 
من) املمثلة  انفيست«) »زيزو  شركة)

حركة،) الدين  عز  السيد  طرف 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل) E4481(6،) ميع  رقم)

ومقهى) سناك  عن  عبارة  التجاري 

باملجمع) املتوا د  »لوبالستيك«،)

امللك) في  (2 مراكش) أبواب  السكني 

عبارة) (PM2GH11M882 املسمى)

واملقيد) (D495 عن محل تجاري رقم)

بالرسم املنهي تحت عدد)92188537 

بمراكش) التجارية  باملحكمة  واملقيد 

بالنسبة للسيد) (1276(6 تحت رقم)

الحسين لغزال،)وتحت عدد)))1276 

بالنسبة للسيدة مالكة ايت بومهدي)

واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 

بمبلغ)1.158.888.
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أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 15 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف عدد : 141/2822

حساب رقم : 5598
بيع األصل التجاري 

بمقت�سى عقد موثق أمام االستاذ)

 ( يوم) بمراكش  موثق  محدا   مال 

و13)من ديسمرر)2822،)باعت شركة)

شركة) سناك«) كافي  بوكس  »كرين 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
التجاري) بالسجل  مسجلة  الوحيد 

(،18(719 رقم) تحت  بمراكش 

كيوصك) مراكش  اال تماعي  مقرها 

رق س الكائن بحي امرشيش عملية)

السيد) طرف  من  ممثلة  (،2 البديع)

لبطاقة) الحامل  باهية  الغني  عبد 

(،C534343 رقم) الوطنية  التعريف 

املحاميد) (261 عمارة) (( الساكن رقم)

 »18 »لوشيفر) لشركة) مراكش  (5

شركة ذات مسؤولية محدودة،)ذات)

بالسجل) املسجلة  الوحيد  الشريك 

الكائن) (،129589 عدد) التجاري 

مقرها بمراكش إقامة نور)6)عمارة أ3 

شقة)6)تاركة،)التي ينوب عنها السيد)

بمراكش) الساكن  دبوزة  يوسف 

تاركة) (6 عمارة أ3)شقة) (6 إقامة نور)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري) االصل  كل  (EE(4872 رقم)

»كرين بوكس كافي سناك«،) املسمى)

س) رقم  كيوصك  بمراكش  الكائن 

املعد) البديع  عملية  امرشيش  حي 

الستغالل مقهى سناك وهو مسجل)

بالسجل التجاري بمراكش تحت رقم)

وذلك) التحيلي،) بالسجل  (18(719

بثمن قدره)1.888.888)درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  االول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر))15()من نشر اإلعالن)

الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 16 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش

ملف عدد : 119/2822

حساب عدد )532

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 

ومسجل) (2822 أكتوبر) فاتح  في 

(،2822 أكتوبر) (31 بتاريخ) بمراكش 

قدم السيد عصام نوصيري الحامل)

 E373923 لبطاقةالتعريف الوطنية)

والساكن بتجزئة أطلس أيسيل رقم)

مراكش لشركة صيدلية القا�سي) ((

اال تماعي) مقرها  مراكش،) عياض 

سيدي أباد)1)رقم)253)مكرر مراكش)

في طور التأسيس.

الكائن) التجاري  األصل   ميع 

مكرر) (253 رقم) (1 أباد) بسيدي 

واملسجل) للصيدلة  واملعد  مراكش 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بجميع) (127(82 بمراكش تحت رقم)

عناصره املادية واملعنوية قوم بمبلغ)

1141988)درهما.

فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)

يتقدموا بتعرضاتهم إلى قسم السجل)

التجاري باملحكمة التجارية بمراكش)

داخل أ ل يبتدئ من نشر اإلعالن)

 (15( االول وينتهي في اليوم الخامس)

عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

 18 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف رقم : 2822/135

حساب رقم : 5553
تقديم أصل تجاري حصة في شركة 

 3 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
نونرر)2822)ومسجل بمراكش بتاريخ)
23)نونرر)2822،)قدمت السيدة لبنى)
التعريف) للبطاقة  الحاملة  زنبوع 
والساكنة) (EE1(5295 الوطنية رقم)
75)سيبع مراكش) بدرب بلعكيد رقم)
الكائن) بيال  ( لولو) سونتخ  لشركة 
مقرها اال تماعي في شارع خالد ابن)
الوليد عمارة رشيد)17)الطابق الثاني)
مكت7)17)مراكش في طور التاسيس.

في) الكائن  التجاري   ميع االصل 
شارع خاليد ابن الوايد عمارة رشيد)
17)مراكش) 17)الطابق الثاني مكت7)
واملسجل) تجميل  لصالون  واملعد 
 127616 رقم) التجاري  بالسجل 
واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 
بمبلغ) قوم  شركة،) في  كحصة 

218.888)درهما.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكورة)
الى) بتصريحاتهم  يتقدموا  ان  أعاله 
باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل ا ل يبتدئ)
من تاريخ نشر االعالن االول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر االعالن)

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

19 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف عدد : 136/2822

حساب رقم 5545
بيع أصل تجاري

بمقت�سى عقد موثق لهبة حقوق)
 5 في) مؤرخ  تجاري  ألصل  مشاعة 
بمراكش) مسجل  (2822 نوفمرر)
بتاريخ)))نوفمرر)2822،)تحت املرا ع)

التالية):
عدد) املداخيل  سجل 
االمر) (- (282288((8(511871
توصيل) (744(6 عدد) باالستخالص 
وهبت) (،28222364911849 عدد)
السيدة هنية ازديو الحامل للبطاقة)

الساكنة) (،E121852 رقم) الوطنية 
 55 رقم) امبارك  سيدي  تاركة  بحي 

مراكش.
الحامل) لحاللي،) املهدي  للسيد 
(،EE682229 رقم) الوطنية  للبطاقة 
 (34 رقم) (2 الساكن بتجزئة النخيل)

تاركة مراكش.
لحاللي،) الصمد  عبد  والسيد 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
3)س) الساكن باملسيرة) (،EE662649

رقم)49)مراكش.
الحامل) لحاللي،) محمد  والسيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
تاركة) بحي  الساكن  (،EE76545(

سيدي امبارك رقم)55)مراكش.
التي) املشاعة  الحقوق   ميع 
املتمثل) التجاري  األصل  في  تملكها 
املحروقات) لبيع  معدة  محطة  في 
الصناعية) والشحوم  والزيوت 
دوار) بمراكش  واملستغلة  املتوا دة 
 212 رقم) الجهوية  الطريق  شكورة 
واملسجل) مراكش  اسعادة   ماعة 
حس7) بمراكش  التجارية  باملحكمة 

الرقم الترتيبي)136224.
الكل يحتوي على  ميع العناصر)

املادية واملعنوية خصوصا):
الزبائن) االسم التجاري،) الشعار،)

والسمعة التجارية املتعلقة به.
التجاري) األثاث  املنقوالت،)
املخصصة) واألدوات  واملعدات 

الستغالل االصل التجاري.
وا بات التسجيل) من أ ل أداء)
املحكمة) لدى  واالشهار  واإليداع 
األطراف) قوم  بمراكش،) التجارية 
لألصل) التابعة  املشاعة  الحقوق 
 258.888 بمبلغ) املوهوب  التجاري 

درهم.
فعلى دائني الواهبة املذكورة أعاله)
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  ينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

 20 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش

ملف عدد : )2822/13

حساب رقم 5576
بيع أصل تجاري

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمراكش) ومسجل  (2821 نوفمرر) ((

باعا) (2821 ديسمرر) (28 بتاريخ)

السيدان):

الحامل) ابراهيم حكروف  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
رقم) (4 باملحاميد) الساكن  (33889

214)مراكش.

والسيد عبد هللا حكروف الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

))))9)الساكن بتجزئة الزيتون رقم)

182)مراكش.

الحامل) حكروف  علي  والسيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

تجزئة) (55 برقم) الساكن  ((82489

اسكا)1)تيزنيت.

لفائدة):

الحامل) الحمراوي  محمد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

موالي) بعرصة  والساكن  (2(43(2

النخيل) (131 رقم) لكحيلي  الجياللي 

مراكش.

الحامل) الرحماني  اسية  والسيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

موالي) بعرصة  الساكن  (513894

النخيل) (131 رقم) لكحيلي  الجياللي 

مراكش.

الكائن) التجاري  األصل   ميع 

املالح) حي  الجداد  التوارك  بزنقة 

44)مراكش واملعد) قبال السوق رقم)

التقليدية) الصناعة  في  الستغالله 

عدد) التجاري  بالسجل  واملسجل 

وذلك) (4114( و) (41146 و) (41144

واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 

 (1.888.888( درهم) مليون  بمبلغ 

درهم.

املذكورين) البائعين  دائني  فعلى 

إلى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة) التجاري  السجل  قسم 

التجارية بمراكش))داخل أ ل يبتدئ)

من تاريخ نشر االعالن األول وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف رقم : 2822/139

حساب رقم : 5575
تقديم أصل تجاري حصة في شركة 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش) ومسجل  (2822 نونرر) (17
بتاريخ)19)نونرر)2822،)قدمت السيد))
للبطاقة) الحاملة  شميس  أبو  ياسر 
 EE799936 رقم) الوطنية  التعريف 
 321 رقم) ب  أسيف  والساكن 
مناد) شركة  السيد  لفائدة  مراكش.)
هاوس  ميع االصل التجاري الكائن)
ب رقم)36)مكرر طريق باي القصيبة)
القصبة مراكش.)واملعد دار الضيافة.
واملسجل بالسجل التجاري تحت)
رقم)138.848)بجميع عناصره املادية)

املعنوية بمبلغ)365.888)درهما.
أعاله)) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  ان 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تاريخ)
نشر االعالن االول وينتهي في اليوم)15 

يوما من نشر االعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف رقم : 2822/137

حساب رقم : 5561
بيع أصل تجاري 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ( بتاريخ) ومسجل  (،2822 نونرر) ((
)موالي زياد) باع السيد) (،2822 نونير)
التعريف) للبطاقة  الحامل  العلوي،)
E59(465،) ميع) رقم) الوطنية 
بمراكش،) الكائن  ( التجاري) االصل 
 K29 عمارة) لكريل  السعادة  تجزئة 
املعد ملزاولة النشاط) (، (9 متجر رقم)

بالسجل) واملسجل  مقهى  (: التجاري)
بجميع) (112374 التجاري تحت رقم)
بمبلغ) والعنوية،) املادية  عناصره 

158.888)درهم.
زياد) موالي  السيد  دائني  فعلى 
يتقدموا) أن  أعاله  املذكور  العلوي 
بتعرضاتهم الى قسم السجل التجاري)
داخل) بمراكش  التجارية  باملحكمة 
االعالن) نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أ ل 
يوما من) (15 االول وينتهي في السوم)

نشر االعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

23 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
ملف رقم : 142/2822

حساب رقم 5689
 5 في) بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
بمراكش) ومسجل  (2822 ديسمرر)
قدم السيد) (2822 ديسمرر) (( بتاريخ)
عبد الكريم الشراط الحامل لبطاقة)
(،E3(721 ( رقم) الوطنية  التعريف 
البساتين) تجزئة  (31 بفيال) القاطن 
لشركة) مراكش  الشمالي  النخيل 
الطبية«) للتحليالت  مراكش  »مخترر 
ش.م.م ذات الشريك الوحيد الكائن)
النخيل) إقامة  في  اال تماعي  مقرها 
في) مراكش  املنصور  يعقوب  شارع 

طور التأسيس.
الكائن) التجاري  األصل   ميع 
بإقامة النخيل شارع يعقوب املنصور)
واملسجل) ملخترر  واملعد  مراكش 
بالسجل التجاري رقم))3621)بجميع)
عناصره املادية واملعنوية قوم بمبلغ)

1.588.888)درهما.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 
بمراكش داخل أ ل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية

64 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف رقم : 2821/61

ملف تفويت حظوظ مشاعة
في أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

العدلية) العقود  بمقت�سى  انه 

(،2013/07/24 بتاريخ) املؤرخة 

(،2013/09/18 (،2013/07/25

تم) (2013/11/10 (،2013/09/25

في) املوروثة  الحصص  تفويت  ميع 

 CAFE DE LA(االصل التجاري املدعو

الكائن بطنجة شارع الشاطئ) (،PAZ

واملسجل بالسجل التجاري) ((5 رقم)

ورثة) طرف  من  ( (37(4 رقم) تحت 

الصادقي) محمد  بن  محمد  املرحوم 

(،K14(219 الصادقي) ادريس  (: وهم)

عبد) (،D57631 الصادقي) الطي7 

(،K1863(3 الصادقي) العزيز 

(،K157282 الصادقي) أحمد 

(،A112249 الصادقي) فاطمة 

امينة) (،K69389 الصادقي) بشرى 

مريم الصادقي)) (،K147689 الصادقي)

الصادقي) عواطف  (،K144494

الصادقي) كريمة  (،K283((2

الصادقي) هللا  عبد  (،K285476

لفائدة) التنازل  عن طريق  (K11934

لبطاقة) الحامل  الصادقي  محمد 

.K285477(التعريف رقم

وحددت قيمة الحصص موضوع)

قدره) إ مالي  مبلغ  في  التفويت،)

88.888))درهم.

التعرضات) فان  ميع  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

من) ابتداء) يوما  (15 أ ل) داخل 

(4  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

كمال معطاكة

24 مكرر
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املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم : 68/2822

ملف تفويت أصل تجاري
عن طريق البيع

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 25 انه بمقت�سى)-)عقد موثق بتاريخ)
صفية) السيدة  باعت  (،2822 نونرر)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  بروحو 
واملسجل) (K21415 رقم) الوطنية 
بالسجل التجاري تحت رقم)49328،)
الكائن) التجاري  االصل  مجموع 
(،19 رقم) (4 السواني) حي  بطنجة 
 GAM EDUCATION لفائدة شركة)
نبيل) السيد  يمثلها  (،PRIVEE
الكمبوري الحامل لبطاقة التعريف)
وحددت) (،K2(3555 رقم) الوطينة 
قيمة حصة األصل التجاري موضوع)
 158.888 البيع في مبلغ ا مالي قدره)

درهم.
التعرضات) فان  ميع  وعليه  (
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
من) ابتداء) يوما  (15 أ ل) داخل 
(4  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

كمال معطاكة

25 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم : 2022/59

ملف تفويت حصة في   أصل تجاري
عن طريق التنازل 

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
مصحح) عرفي  عقد  (- بمقت�سى) انه 
(،2822 ديسمرر) (28 بتاريخ) االمضاء)
تنازل) (،2822 ديسمرر) (21 وتاريخ)
الحامل) السالمي  محمد  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
X94(85.)واملسجل بالسجل التجاري)
حصته) عن  (،151448 رقم) تحت 
املقدرة بالنصف في االصل التجاري)
الكائن بطنجة حي السالم)1)رقم)11،)
الحامل) بقعة  يونس  السيد  لفائدة 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الحصة) قيمة  وحددت  (،X293872

موضوع التنازل في مبلغ ا مالي قدره)

2.888)درهم.

التعرضات) فان  ميع  وعليه  (

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

من) ابتداء) يوما  (15 أ ل) داخل 

(4  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وما يليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

كمال معطاكة

26 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

ملف إشهار تفويت حصة في أصل 

تجاري

ملف رقم : 2823/81

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

مصحح) عرفي  عقد  (- بمقت�سى) أنه 

باع) (،2823 يناير) (3 في) اإلمضاء)

السيد األمين  ميل الحامل لبطاقة)

 KA35918 رقم) الوطنية  التعريف 

بطنجة) التجاري  بالسجل  واملسجل 

)869)،) ميع حصته) (: تحت رقم)

بطنجة) الكائن  التجاري  األصل  في 

لفائدة) املنصور،) يعقوب  شارع  (5

السيدة ليلى أقريقز الحاملة لبطاقة)

(،KB74379 رقم) الوطنية  التعريف 

وحددت قيمة حصة األصل التجاري)

في مبلغ إ مالي قدره) البيع  موضوع 

5.888)درهم.

التعرضات) فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أ ل)

وما) ((4 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

كمال معطاكة

62 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع حق اإليجار

ملف رقم : 74)138
حساب رقم : 71)23

فوت السيد هشام  امعي معطي،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C3(2649
لفائدة):

الحامل) قنتي،) يوسف  السيد 
لبطاقة التعريف الوطنية)BJ222761)؛
الحامل) قنتي،) املصطفى  السيد 
.BB15433(لبطاقة التعريف الوطنية
بيع حق اإليجار ملحل كائن بالدار)
2)2)سيدي الررنو�سي) 53)رقم) بلوك)
رقم) التجاري  بالسجل  واملسجل 

.27464(
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 
مكت7 السجل التجاري بالدار البيضاء)
يوما) (15 عشر) خمسة  أ ل  داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

1 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

عقد تقدمة
ملف رقم : 76)138
حساب رقم : 96)23

السيد عبد املجيد فاضل،)الحامل)
 B244437(لبطاقة التعريف الوطنية
الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفته 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 
بصفته) (284898 تحت رقم) البيضاء)
مسير وحيد لشركة في طور التكوين)
»شركة صيدلية التوحيد كازا«)شركة)
وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
»شركة صيدلية التوحيد كازا«)شركة)
وذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
 STE PHARMACIE الشريك الوحيد)
 ATTAWHID CASA SARL AU
حي) مقرها اال تماعي بالدار البيضاء)

السدري،)بلوك)3)زنقة)18)رقم)33.

تم املساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 
املالكة) هي  الشركة  تصبح  وبذلك 
من يوم) للعناصر املساهم بها ابتداء)

تسجيلها في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  حال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)
النهائي) اإلنشاء) ابتداء) االنتفاع 
التجاري) األصل  من  الشركة  لهذه 
حي السدري،)  الكائن بالدار البيضاء)
واملسجل) (33 رقم) (18 زنقة) (3 بلوك)
البيضاء) بالدار  التجاري  بالسجل 

تحت رقم)284898.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 
مكت7 السجل التجاري بالدار البيضاء)
يوما) (15 عشر) خمسة  أ ل  داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

2 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

بيع أصل تجاري
ملف رقم : )7)138
حساب رقم : 23982

 MODEST فوتت الشركة املسماة)
GIFT)املمثلة من طرف مسيرها الوحيد)
السيد كمال الرحموني،)الحامل لبطاقة)

.BE58(561(التعريف الوطنية
لفائدة الشركاء)السادة):

السيد سالم ورياش،)الحامل لبطاقة)
التعريف الوطنية)BB1(9999)؛

الحامل) االسفري،) ياسين  السيد 
لبطاقة التعريف الوطنية)BL153463)؛

السيد عبد الجليل فوزي،)الحامل)
.BL34781(لبطاقة التعريف الوطنية
املتعلق) التجاري  األصل  مجموع 
استيراد) شراء،) بيع،) نشاط  بمزاولة 
املنزلية) واألواني  السلع  وتوزيع 
الطابق) البيضاء) بالدار  املتوا د 
 14 رقم) متجر  العمارة،) من  األر�سي 
بالسجل) واملسجل  زيان  أوالد  زنقة 
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التجاري رقم)19)156.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 
مكت7 السجل التجاري بالدار البيضاء)
يوما) (15 عشر) خمسة  أ ل  داخل 

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

3 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)

عقد تقدمة
ملف رقم : 8))138
حساب رقم : 23983

الحاملة) السيدة هادية طق طق 
 BE62(128 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الطبيعي) للشخص  ممثل  بصفتها 
بالدار) التجاري  بالسجل  ومسجل 
البيضاء)تحت رقم)244438)وبصفتها)
مسيرة وحيدة لشركة في طور التكوين)

خصائصها كالتالي):
تم التصريح على ما يلي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
 PHARMACIE CHARLES بالشركة)
مسؤولية) ذات  شركة  (،NICOLE
مقرها) واحد  بشريك  محدودة 
زنقة شارع نيكول حي) (19 اال تماعي)

املستشفيات الدار البيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)
النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهده الشركة.
الكائن) التجاري   األصل 
بالدار البيضاء،)19)زنقة شارع نيكول)

حي املستشفيات الدار البيضاء.
التجاري) بالسجل  واملسجل 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت عدد):)244438.

التعرضات) فان  وبذلك 
باملحكمة) الضبط  بمكت7  تسجل 
التجاري) السجل  مكت7  التجارية 
يوما) (15 أ ل) داخل  بالدارالبيضاء)

املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

4 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

هبة أصل تجاري
ملف رقم : 2))138
حساب رقم : 23955

بوركن،) صالح  السيد  تصدق 
للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.B238352(رقم
بوركن) ابراهيم  السيد  لفائدة 
للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BK14(735(رقم
مجموع األصل التجاري الذي هو)
واملالبس) الجوارب  تجارة  عن  عبارة 
بالدار) الكائن  الجملة،) بنصف 
البيضاء،)359)شارع محمد السادس،)
بالدار) التجاري  بالسجل  واملسجل 

البيضاء)تحت رقم)176452.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكت7 الضبط باملحكمة التجارية،)
بالدار) التجاري  السجل  مكت7 
أ ل خمسة عشر) داخل  البيضاء،)

يوما املوالي للنشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس كتابة الضبط

5 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 4))138
حساب رقم : 23972

فطيمة،) بنجامع  السيدة  فوتت 
للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.B21682((رقم
لفائدة شركة)OPOWELL)السيد)
صاح7 محمد امين الحامل لبطاقة)

.BE(55886(التعريف الوطنية رقم
التجاري) األصل  مجموع  بيع 
 PHARMACIE« املسماة) لصيدلية 
بالدار) املتوا دة  (»ACHARAF

سقراط) حي  املعاريف  البيضاء،)
واملسجل) (،96 رقم) السفلي  الطابق 
رقم) تحت  التجاري  بالسجل 

.14925(
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكت7 الضبط باملحكمة التجارية،)
بالدار) التجاري  السجل  مكت7 
أ ل خمسة عشر) داخل  البيضاء،)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)

عقد تقدمة
ملف رقم : 6))138
حساب رقم : 24867

الهاشمي) الحق  عبد  السيد 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بصفته ممثل للشخص) (BJ386938
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)
 44(924 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 
وبصفته مسير وحيد لشركة في طور)

التكوين خصائصها كالتالي):
تم التصريح على ما يلي):

طبيعية) بتقدمة  القيام  تم 
 EL HACHIMI بالشركة)
ABDELHAK SARL AU،)شركة ذات)
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها اال تماعي)2)مكرر زنقة)17)حي)

عادل بالدار البيضاء.
تم املساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)
النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهده الشركة.
الكائن) التجاري   األصل 
17)حي) 2)مكرر زنقة) بالدار البيضاء،)

عادل بالدار البيضاء.

التجاري) بالسجل  واملسجل 

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

تحت عدد):)924)44.

التعرضات) فان  وبذلك 

باملحكمة) الضبط  بمكت7  تسجل 

التجاري) السجل  مكت7  التجارية 

يوما) (15 أ ل) داخل  بالدارالبيضاء)

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
رئيس كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 36)138

حساب : 23147

بيع أصل تجاري

فوت

السيد البير دنينو الحامل لبطاقة)

.B962(3(التعريف الوطنية

السيد بيرنارد دنينو الحامل لجواز)

.18AD4(211(السفر

الحاملة) دونيز  بندافيد  السيدة 

.B29572(لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة):

 NRG BUREAUTIQUE الشركة)

SARL)املمثلة من طرف السيد كريم)

التعريف) لبطاقة  الحامل  فريق 

.BE558661(الوطنية

بيع مجموع األصل التجاري املعد)

الصويرة) مكتبة  املسماة  ملكتبة 

 (6 البيضاء) بالدار  الكائن  وملخزن 

شارع اللة الياقوت بالدار البيضاء.

رقم) التجاري  بالسجل  واملسجل 

.434152

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 

بالدار) التجاري  السجل  مكت7 

عشر) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

35 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 52)138

حساب : 23421
تفويت  زئي ألصل تجاري

فوتت
 NEXANS MAROC(الشركة

لفائدة الشركة
 NEXANS AEROSPACE

MAROC
التجاري) لألصل  الجزئي  تفويت 
يهم انفراديا  زء)من األصل التجاري)
 NEXANS MAROC للشركة املفوتة)
املخصص لتصميم وصناعة الحبال)
عالية) تكنولو يا  ذات  الكهربائية 
الطيران) قطاع  لفاعلي  املخصصة 
املفوت) التجاري  األصل  من  و زء)
الشركة) طرف  من  إنشاؤه  تم  وكما 
الكائنة) (NEXANS MAROC املفوتة)
-)شارع) بالدار البيضاء)سيدي مومن)

أهل الغالم.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم):)7545.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 
بالدار) التجاري  السجل  مكت7 
عشر) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

36 مكرر 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 68)138

حساب : 23561
عقد تقدمة

السجلما�سي) العزيز  عبد  السيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم)B39263)بصفته ممثل للشخص)
الطبيعي ومسجلة بالسجل التجاري)
 192738 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 
وبصفته مسير وحيد للشركة في طور)

التكوين خصائصها كالتالي):
تم تصريح على ما يلي):

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 PHARMACIE EL FAJR SIDI
شركة ذات) (MOUMEN SARL AU

واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
البيضاء) الدار  اال تماعي ب.) مقرها 
 101/99 رقم) (3 زنقة بالل مجموعة)

سيدي مومن الجديد.
تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)
النهائي لهذه) اإلنشاء) االنتفاع ابتداء)
الشركة األصل التجاري الكائن بالدار)

البيضاء.
بالل) زنقة  البيضاء) الدار  ب 
سيدي) (101/99 رقم) (3 مجموعة)

مومن الجديد.
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)192738.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 
بالدار) التجاري  السجل  مكت7 
عشر) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

37 مكرر 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 62)138

حساب : 23594
بيع أصل تجاري

فوتت
الحاملة) اخباز  مينة  السيدة 
.BE52856(لبطاقة التعريف الوطنية

لفائدة):
 MOKA CHOKA(السيد الشركة
التي يمثلها السيد محسن الديناوي)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK378373
عبارة) التجاري  األصل  مجموع 
البيضاء) بالدار  الكائن  مقهى  عن 
حي العمرية املرك7 السكنى القدس)

شارع) (29 رقم) محل  (GH( عمارة)

القدس عين الشق.
التجاري) بالسجل  مسجل  وغير 

بالدار البيضاء.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 

بالدار) التجاري  السجل  مكت7 

عشر) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

38 مكرر 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 64)138

حساب : 23595
بيع أصل تجاري

فوت

بوكيوض) أسامة  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BK292(85

بوكيوض) حسن  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE437(53

لفائدة):

السيد نبيل كورة الحامل لبطاقة)

.C576395(التعريف الوطنية

الحاملة) سالك  سناء) السيدة 

.C977888(لبطاقة التعريف الوطنية

املعد) التجاري  األصل  مجموع 

املتوا د) الجملة  بنصف  ألحذية 

الطابق السفلي درب) بالدار البيضاء)

القريعة تقاطع زنقة)11)و69)رقم)68.

رقم) التجاري  بالسجل  واملسجل 

و233216)و427414.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 

بالدار) التجاري  السجل  مكت7 

عشر) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس كتابة الضبط

39 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 66)138

حساب : 23719
عقد تقدمة

فورنيوكس) شارل  تيري  السيد 
رقم) التسجيل  لبطاقة  الحامل 
BE12438X)بصفته ممثل للشخص)
الطبيعي ومسجل بالسجل التجاري)
 199222 رقم) تحت  البيضاء) بالدار 
وبصفته مسير وحيد للشركة في طور)

التكوين...
خصائصها كالتالي):

تم تصريح على ما يلي):
تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة)
 STE ATELIER DE REPARATION
 ET DE FOURNITURES
INDISTRIELLES - AFRI)شركة ذات)
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
ممر دي فيال) (5 مقرها اال تماعي ب)

عين السبع الدار البيضاء.
تم مساهمة في الشركة املذكورة)
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)
الطبيعي) للشخص  التجاري  األصل 
للعناصر) مالكة  الشركة  وتصبح 
املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجاري.
من) املستفيدة  للشركة  سيكون 
لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 
من) ابتداء) تقدمته  الحال  التجاري 
توقيع هذا العقد وسيكون لها أيضا)
النهائي لهذه) اإلنشاء) االنتفاع ابتداء)
الكائن) التجاري  األصل  الشركة 
 STE ATELIER البيضاء.) بالدار 
 DE REPARATION ET DE
 FOURNITURES INDISTRIELLES

- AFRI
واملسجل بالسجل التجاري بالدار)

البيضاء)تحت رقم)199222.
تسجل) فالتعرضات  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 
بالدار) التجاري  السجل  مكت7 
عشر) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

40 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
تفويت حق االيجار

ملف رقم : )6)138
حساب : 23758

مشي�سي) نعيمة  السيدة  فوت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
السيد) لفائدة  (،B453954 رقم)
محمد كريم بلمليح الحامل لبطاقة)

.BW3693(التعريف الوطنية رقم
كائن) ملحل  اإليجار  حق  تفويت 
زنقة) (1( رقم) متجر  البيضاء) بالدار 
أبو عبد هللا املرك7 التجاري بن عمر)
املعاريف واملسجلة بالسجل التجاري)

بالدار البيضاء)تحت رقم)271948.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 
بالدار) التجاري  السجل  مكت7 
عشر) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

41 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
تفويت  زئي ألصل تجاري

ملف رقم : 78)138
حساب : 9)237

 SOCIETE الشركة) فوتت 
 MAROCAINES DES
 TRANSPORTS RAPIDES CARRE
بالدار) التجاري  بالسجل  املسجلة 
مقرها) الكائن  ((831 رقم) البيضاء)
إسماعيل،) موالي  بشارع  اال تماعي 
 28598 ميطا) لو يستيك  بالتفورم 
الشركة) لفائدة  السبع،) عين 
بالسجل) املسجلة  (SUPRATOURS
 63199 التجاري بالرباط تحت رقم)
الكائن مقرها اال تماعي بزاوية محج)
(- عبدو) محمد  وزنقة  فيكتوار  ال 

أكدال)-)الرباط.
تفويتا  زئيا ألصل تجاري متعلق)
الرريد) »خدمة  بالنشاط) حصريا 
ويتضمن) النقل«) عربات  في  السريع 
النشاط) لهذا  الصلة  ذوي  الزبائن 

بذلك،) املرتبطين  الزبائن  ومجموع 
الدفاتر والسجالت التقنية والتجارية)
وكذا  ميع الوثائق املرتبطة بالنشاط)

املذكور.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 
بالدار) التجاري  السجل  مكت7 
عشر) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

42 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 72)138
حساب : 23797

الخليفي) رشيد  السيد  فوت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
السيد) لفائدة  (،BE631(22 رقم)
لبطاقة) الحامل  سلباوي  يوسف 

.BE75(994(التعريف الوطنية رقم
املعد) التجاري  األصل  مجموع 
 PHARMACIE املسماة) لصيدلية 
البيضاء) بالدار  املتوا د  (RAWYA
 E بلوك) مكرر  (347  2 ليساسفة)
رقم) التجاري  بالسجل  واملسجل 

.329348
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكت7 
بالدار) التجاري  السجل  مكت7 
عشر) خمسة  أ ل  داخل  البيضاء)

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

43 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرج عقد بيع حقوق مشاعة في 

أصل تجاري
ملف رقم : )2822/3

حساب : 3253
حرره هيثم) بمقت�سى عقد شراء)
العدالن) حداوي  ومحمد  بركو�سي 

محكمة) نفوذ  بدائرة  املعينان 

فاتح) بتاريخ  بو دة  االستئناف 

ديسمرر)2822،)مسجل بو دة بتاريخ)

(: السيد) اشترى  (،2822 ديسمرر) (5

حي) الساكن بو دة،) (: ميمون حجي)
�سي لخضر زنقة ب)43)رقم)1.

من السيدات):
بتجزئة) الساكنة  (: حجي) سعاد 
رقم) النسيم طريق تازة زنقة العطاء)

6)و دة.
بدوار) الساكنة  (: حجي) الشايعة 

أوالد الحاج لبصارة عمالة و دة.
للسيد):

 ميع حقوقهن املشاعة واملقدرة)
في  ميع) )64ج() أصل) من  )14ج()
حي) بو دة،) الكائن  التجاري  األصل 
�سي لخضر زنقة ب)43)رقم)1،)عبارة)
التجاري) بالسجل  مقيد  مقهى،) عن 
بمبلغ) تحليلي،) ((9384 رقم) تحت 

إ مالي قدره)188.888)درهم.
املحكمة) أمام  التعرضات  تقبل 
التجارية بو دة داخل أ ل أقصاه)
للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 
الثانية)-)تطبيقا للمادة)4))من مدونة)

التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2823/81
حساب خصو�سي رقم :  31443

 بيع أصل تجاري
بمقت�سى عقد موثق حرر بمكت7)
األستاذة السفني لبنى موثقة بمدينة)
 2822 ديسمرر) (29 بتاريخ) القنيطرة 
باعت السيدة)))سليمة بورزة،)مغربية)
األصل) (،253717 أب) (: رقم ب.ت.و)
التجاري املستغل كمقهى الكائن ب)
زاوية) (( رقم) السفلي  الطابق  (129
سعيد الداودي وشارع مصر القنيطرة)
لدى) التجاري  بالسجل  واملقيد 
بالقنيطرة تحت) املحكمة االبتدائية 
 175.888 مبلغ) مقابل  (75122 رقم)
لفائدة فؤاد شقروف مغربي) درهما 

.XA5855(رقم ب ت و

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله)
أن يتقدموا بتعرضهم لدى املحكمة)
أ ل داخل  بالقنيطرة   االبتدائية 
النشرة) تاريخ  من  ابتداء) يوما  (15   
من مدونة) ((4 الثانية طبقا للفصل)

التجارة.
النشرة االولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
مريم الحو�سي

منتدب قضائي من الدر ة املمتازة

74 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
بيع عقار محفظ باملزاد العلني

األسرة) قضاء) قسم  رئيس  يعلن 
بالتوثيق وشؤون القاصرين) املكلف 
بيعا) أن  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 
31)مارس) باملزاد العلني سيقع بتاريخ)
على الساعة العاشرة صباحا) (2823
بقاعة البيوعات بمقر هذه املحكمة)
لبيع نصي7 املحجور عليه في العقار)
 »Attaouhid 2-MB-6-5« املسمى)
ذي الرسم العقاري رقم)78/42602 

الكائن بتمارة.
 2 الوحدة) بتجزئة  الكائن  العقار 
سيدي يحيى زعير بالطابق األول من)
هو عبارة عن شقة) (،6 العمارة رقم)
غرف) وثالث  صالون  على  تحتوي 
وفناء)مغطى ومطبخ به بالكون ودش)

وممر داخلي ومرحاض.
الطنجي،) العربي  السيد  لفائدة 
الصمد) عبد  السيد  على  الحا ر 

الطنجي.
لبيع) االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
العقار باملزاد العلني في حدود نصي7)
املحجور عليه في مبلغ)35.488)درهم)
الثمن) املزاد  عليه  رسا  من  يؤدي  (،
لفائدة الخزينة) (% (3 نا زا مع زيادة)

العامة.
وعلى الراغبين في املشاركة في املزاد)
الحضور في اليوم والساعة املحددين)
االبتدائية) املحكمة  بمقر  لذلك 
بتمارة وللمزيد من املعلومات يمكن)
االتصال بمكت7 التنفيذ حيث يو د)

ملف اإل راءات.
عن رئيس كتابة الضبط
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املحكمة االبتدائية بالصويرة
مكت7 السجل التجاري

إشهار عقد بيع أصل تجاري

ملف اإلشهار رقم : 2822/14 

السجل التجاري : 14556

حساب رقم : 2929

إن رئيس كتابة الضبط باملحكمة)

أسفله) املوقع  بالصويرة  االبتدائية 

يصرح):

مررم) عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

2822)في الصويرة،) 21)فرراير) بتاريخ)

واملؤدى عنه رسوم التسجيل بنفس)

التاريخ.

كريدة،) الدين  السيد صالح  باع 

بتاريخ) مزداد  الجنسية،)  مغربي 

تعريفه) بطاقة  (،1992 أبريل) (23

الساكن) (،N3551(6 رقم) الوطنية 

بمركز حد الدرى،)إقليم الصويرة.

عناصره) بجميع  التجاري  األصل 

باملستودع) الكائن  واملعنوية  املادية 

املتوا د بزنقة العيون،) رقم)04/16)

نشاط) ملمارسة  ويستغل  الصويرة،)

بالسجل) واملسجل  املالبس(،) )بائع 

االبتدائية) باملحكمة  التجاري 

بثمن) (14556 رقم) تحت  بالصويرة 

قدره)128.888)درهم.

وذلك لفائدة السيدة زين7 أخن�سي،)

بتاريخ) مزدادة  الجنسية،)  مغربية 

لبطاقة) الحاملة  (،1975 فرراير) (19

 SH91158 رقم) الوطنية  التعريف 

زنقة) الرابعة  بالتجزئة  والساكنة 

اإلمام مالك،)الصويرة.

وعليه فعلى دائني البائع املذكور أن)

يتقدموا بتعرضاتهم إلى مكت7 السجل)

أ ل) داخل  املحكمة  بهذه  التجاري 

يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن األول)

 (15( وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
شعبة السجل التجاري

إعالن عن إشهار شراء أصل تجاري
ملف رقم 2823/82
حساب رقم 13344

بمقت�سى عقد شراء)أصل تجاري)
ذ/عبد) العدالن  طرف  من  منجز 
كيدو،) وذ/املختار  أحربيل  العزيز 
واملودع) (2822 ديسمرر) (29 مؤرخ في)
بكتابة الضبط بتاريخ)18)يناير)2823.
اليوسفي،) توفيق  السيد  اشترى 
رقم) الوطنية  لبطاقته  الحامل 
هللا) عبد  السيد  من  (JB535551
التعريف) لبطاقة  الحامل  مجدي،)
األصل) مجموع  (N22(83 الوطنية)
الكائن) التجاري املنص7 على املحل 
 39 رقم) بركة،) بن  املهدي  بشارع 
انزكان واملسجل) الدشيرة الجهادية،)
املحكمة) بهذه  التجاري  بالسجل 
تحت رقم)6)431)بثمن إ مالي قدره)

8.888))درهم.
رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)
ذي) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
الشراء) التعرضات على  أن  مصلحة 
هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 
15)يوما) املحكمة داخل أ ل أقصاه)
للمادة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

4))من مدونة التجارة.
النشرة االولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

67 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
شعبة السجل التجاري

صدقة أصل تجاري
ملف رقم 2822/12

حساب خصو�سي رقم 13248
في) مؤرخ  صدقة  رسم  بمقت�سى 
طرف) من  املنجز  (2822 أبريل) (2(
العدلين ذ/)محمد املستغفر وذ/)عبد)
هللا املستغفر واملودع بكتابة الضبط)
بتاريخ)38)ديسمرر)2822)بناء)على أمر)
(،2022/1109/5249 رقم) قضائي 
تصدق) (2822 ديسمرر) (2( بتاريخ)
الحامل) الدرقاوي،) محمد  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

السيد) ( شقيقه) على  (،JB374(47
لبطاقة) الحامل  الدرقاوي،) رشيد 
(،JB255(66 رقم) الوطنية  التعريف 
نصف األصل التجاري املنص7 على)
 15 املحل الكائن بزنقة كسيمة رقم)
التجاري) بالسجل  واملسجل  إنزكان 

بهذه املحكمة تحت رقم)27482.
مصلحة) رئيس  يعلن  عليه  وبناء)
مصلحة) ذي  لكل  الضبط  كتابة 
تودع) الصدقة  على  التعرضات  أن 
داخل) املحكمة  هذه  ضبط  بكتابة 
15)يوما املوالية للنشرة) أ ل أقصاه)
مدونة) من  ((4 للمادة) طبقا  الثانية 

التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط
اإلمضاء):)محمد العسري

67 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
شعبة السجل التجاري

إشهار تقديم  أصل تجاري حصة في 
شركة

ملف رقم 2822/13
حساب خصو�سي رقم 13253

في) مساهمة  عقد  بمقت�سى 
 2822 ديسمرر) (26 في) مؤرخ  شركة 
في) املؤرخ  الحسابات  مراق7  وتقرير 
مودع) وبطل7  (2822 ديسمرر) (26
ديسمرر) (38 بتاريخ) الضبط  بكتابة 
قدمت السيدة الفقير  هان،) (2822
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
التجاري) األصل  (Q2673(8 رقم)
إنزكان«) السعادة  »صيدلية  املسمى)
الحسن) شارع  (189 برقم) الكائنة 
بالسجل) واملسجل  إنزكان،) األول 
بالسجل) (45484 التجاري تحت رقم)
في) كحصة  املحكمة  بهذه  التحليلي 
 PHARMACIE« املدعوة) الشركة 
شركة) (»ESSAADA INEZGANE
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
اال تماعي) مقرها  والكائن  الوحيد 

بنفس العنوان املشار إليه أعاله.
مصلحة) رئيس  يعلن  عليه  وبناء)
كتابة الضبط لكل ذي مصلحة أن)
املذكور) التقديم  على  التعرضات 

املحكمة) هذه  ضبط  بكتابة  تودع 

يوما املوالية) (15 داخل أ ل أقصاه)

من) ((4 الثانية طبقا للمادة) للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)محمد العسري

68 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان

شعبة السجل التجاري

إشهار تفويت  أصل تجاري
ملف رقم 2823/81

حساب خصو�سي رقم 13263

تجاري) أصل  بيع  عقد  بمقت�سى 

عبد هللا عصري) منجز من طرف ذ/)

مؤرخ) البيضاء،) الدار  بهيئة  محام 

بكتابة) واملودع  (2821 يونيو) (29 في)

الضبط بتاريخ)3)يناير)2823)بناء)على)

 2022/1109/23 رقم) قضائي  أمر 

السيد) فوت  (،2823 يناير) (3 بتاريخ)

لبطاقة) الحامل  أدراز،) محمد 

(،B54(914 رقم) الوطنية  التعريف 

الحامل) الالن�سي،) محمد  للسيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مجموع األصل التجاري) (،B755185

 3 املنص7 على املحل الكائن ببلوك)

أيت) سوس  قنطرة  شارع  (144 رقم)

بالسجل) واملسجل  إنزكان  ملول 

رقم) تحت  املحكمة  بهذه  التجاري 

19796)بثمن ا مالي قدره)388.888 

درهم.

مصلحة) رئيس  يعلن  عليه  وبناء)

كتابة الضبط لكل ذي مصلحة أن)

املذكور) التفويت  على  التعرضات 

املحكمة) هذه  ضبط  بكتابة  تودع 

يوما املوالية) (15 داخل أ ل أقصاه)

من) ((4 الثانية طبقا للمادة) للنشرة 

مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء):)محمد العسري

69 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببرشيد
بيع أصل تجاري

يعلن ئيس مصلحة كتابة الضبط))
أنه) بررشيد  االبتدائية  باملحكمة 
 2 في) مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى 
اعراب) السيد  باع  (،2822 نوفمرر)
التعريف) لبطاقة  الحامل  بورصن 
والساكن) (EB134256 رقم) الوطنية 
الشقة) (،1 العمارة) رابحة،) بتجزئة 
11،)الطابق)3،)الدروة،)للسيد سمير)
التعريف) لبطاقة  الحامل  لزعر،)
والساكن) (M328851 رقم) الوطنية 
الرقم) حي الرحماني،) سيدي مومن،)
55،)زنقة)12،)الدار البيضاء،)األصل)
الكائن) سناك،) املخصص  التجاري 
البقعة رقم) رابحة،) تجزئة  بالدروة،)
1،)واملسجل بالسجل التجاري تحت)
رقم)2)285)وذلك بثمن إ مالي قدره)

388.888)درهم.
التعرضات) فإن  ميع  وعليه 
هاته) ضبط  بكتابة  تقدم  أن  يج7 
التجاري) السجل  مكت7  املحكمة 
داخل أ ل)15)يوما من تاريخ النشرة)

األولى والثانية.
النشرة الثانية

)رئيس مصلحة كتابة الضبط

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بررشيد
إعالن عن بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائية بررشيد،)
في) مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى  أنه 
السيد) فوت  (،2828 أغسطس) (6
لبطاقة) الحامل  مفتاح،) اسماعيل 
(،M222182 التعريف الوطنية رقم)
الحامل) معروفي،) بوشعي7  والسيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
نزار،) سعيد  للسيد  (،M3(5613
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل) ثلث  (،B419378 رقم)
»مقهى) كمقهى) املستغل  التجاري،)
أوالد) بدوار  والكائنة  سيرني«) عين 
حد السوالم،) (9-(-7 الرقم) عباس،)
التجاري) بالسجل  واملسجل  برشيد 
وذلك) و)2173،) (21736 رقم) تحت 

بثمن إ مالي قدره)248.888)درهم.

التعرضات) فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهاته املحكمة)-)
داخل أ ل) (- قسم السجل التجاري)
تاريخ) من  يوما  ()15( عشر) خمسة 

النشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

49 مكرر

املحكمة االبتدائية بررشيد
إعالن عن بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائية بررشيد،)
في) مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى  أنه 
السيد) فوت  (،2828 أغسطس) (27
لبطاقة) الحامل  مفتاح،) اسماعيل 
(،M222182 التعريف الوطنية رقم)
الحامل لبطاقة) للسيد سعيد نزار،)
(،B419378 رقم) الوطنية  التعريف 
التجاري،) األصل  في  نصيبه   ميع 
املستغل كمقهى)»مقهى عين سيرني«)
الرقم) عباس،) أوالد  بدوار  والكائنة 
7-)-9)حد السوالم،)برشيد واملسجل)
 21736 بالسجل التجاري تحت رقم)
وذلك بثمن إ مالي قدره) و)2173،)

588.888)درهم.
التعرضات) فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهاته املحكمة)-)
داخل أ ل) (- قسم السجل التجاري)
تاريخ) من  يوما  ()15( عشر) خمسة 

النشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بررشيد
إعالن عن بيع أصل تجاري

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائية بررشيد،)
في) مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى   أنه 
السيد) فوت  (،28281 يونيو) (21
سعيد نزار،)الحامل لبطاقة التعريف)
للسيد) (،B419378 رقم) الوطنية 
لبطاقة) الحامل  بركات،) املهدي 
(،BW14655 التعريف الوطنية رقم)
التجاري،) األصل  في  نصيبه   ميع 

عين) »مقهى  كمقهى) املستغل 

والكائنة بدوار أوالد عباس،) سيرني«)

برشيد) السوالم،) حد  (9-(-7 الرقم)

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

بثمن) وذلك  و)2173،) (21736 رقم)

إ مالي قدره)1.888.888)درهم.

التعرضات) فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهاته املحكمة)-)

داخل أ ل) (- قسم السجل التجاري)

تاريخ) من  يوما  ()15( عشر) خمسة 

النشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بالحسيمة
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2822/84

حساب : 5625

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ومصحح)

لدى) (2822 نوفمرر) (23 يوم) اإلمضاء)

 174(1  ماعة امزورن تحت عددي)

التسجيل) بإدارة  واملسجل  و2)174)

والتمرر بالحسيمة يوم فاتح ديسمرر)

.2822

فوت وتنازل عبد الخالق الحنودي،)

الساكن بحي بوسالمة،)بني بوعياش،)

مغربية،) الحسيمة،) نسيته  إقليم 

 197( نوفمرر) (23 بتاريخ) املزدادة 

والحامل للبطاقة الوطنية للتعريف)

السيد) عن  نيابة  (R22714( رقم)

كمال بنعلي،)الساكن بزنقة فلسطين)

إقليم الحسيمة،) إمزورن،) (259 رقم)

بتاريخ) املزداد  مغربية،)   نسيته 

والحامل للبطاقة) (،19(7 ديسمرر) (9

.R299(35(الوطنية للتعريف رقم

التركي،) عادل  السيد  لفائدة 

إمزورن،) زنجبار،) بزنقة  الساكن 

مغربية،) الحسيمة،) نسيته  إقليم 

(،1994 يناير) (6 بتاريخ) املزداد 

والحامل للبطاقة الوطنية للتعريف)

.RB3335(رقم

األصل التجاري املتمثل في محلبة،)
املسمى) املكان  بالحسيمة  املتوا د 
فلسطين) زنقة  اعثمانن«) »مسيلة 
إقليم الحسيمة) إمزورن،) (،259 رقم)
واملسجل بالسجل التجاري باملحكمة)
االبتدائية بالحسيمة تحت رقم)26738 
بالسجل التحليلي بثمن إ مالي قدره)

28.888)درهم.
تقديم) أعاله  البائع  دائني  فعلى 
تعرضاتهم لدى مكت7 السجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بالحسيمة داخل)
يوما) ()15( أ ل أقصاه خمسة عشر)

بعد النشر الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
بيع أصل تجاري

ملف البيع رقم : 2822/18 ب أ ت
حساب خاص : )1452 م

نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بخريبكة،)تطبيقا)
مدونة) من  ((3 الفصل) ملقتضيات 
نعلن) (15.95 رقم) القانون  التجارة،)

ما يلي):
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�سى 
(،2822 نوفمرر) (14 بتاريخ) بخريبكة 
النبيل،) فاطنة  السيدة  باعت 
زنقة الصفصاف) (59 الساكنة برقم)
حي الداخلة،)خريبكة،)للسيد محمد)
زنقة) (59 برقم) الساكن  الحراري،)
السعديين حي الفتح،)خريبكة،) ميع)
رقم) تحت  املسجل  التجاري  األصل 
11372)بالسجل التحليلي لدى كتابة)
الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)
واملخصص الستغالل مقهى،)الكائنة)
زاوية زنقة الرماني وشارع) (195 برقم)

بني عمير،)خريبكة.
تسجل) التعرضات  فإن  وعليه 
املحكمة) بهذه  الضبط  بمكت7 
بخريبكة) التجاري() السجل  )مكت7 
داخل أ ل أقصاه خمسة عشر))15) 

يوما بعد النشر الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

53 مكرر
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 املحكمة االبتدائية
 بالقصر الكبير

إعالن عقد بيع أصل تجاري
ملف رقم : 2822/86 

حساب رقم : 3753
املؤرخ) العرفي  العقد  بمقت�سى 
واملسجل) (2822 ديسمرر) (12 في)
ديسمرر) (13 بتاريخ) التسجيل  بإدارة 
عبد) عثماني  السيد  باع  (،2822
للسيد) (UD262 وطنيته) الصمد،)
رقم) وطنيته  الطال7،) ايت  الحسين 
EB167225،)األصل التجاري بجميع)
واملتعلق) واملعنوية  املادية  عناصره 
باملحل التجاري الكائن بحي السالم،)
البياتي) سيدي  شارع  ه  مجموعة 
بالقصر الكبير واملسجل) بدون رقم،)
الكبير) بالقصر  االبتدائية  باملحكمة 
ثمن) حدد  وقد  (14(78 رقم) تحت 

البيع في مبلغ قدره)68.888)درهم.
وعليه فعلى كل دائن تقديم تعرضه)
أقصاه) أ ل  داخل  املحكمة  لهذه 
النشرة) من  يوما  ()15( خمسة عشر)

الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

55 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تجاري

ملف البيع رقم 2822/29
حساب رقم 42886

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) ومسجل  (2822 25)نوفمرر)
السيد) باع  (2822 ديسمرر) فاتح 
لبطاقة) الحامل  فاطين  الكريم  عبد 

 M389(99 رقم) الوطنية  التعريف 
إلى السيد طارق هيال الحامل لبطاقة)
 M598775 رقم) الوطنية  التعريف 
املسجل) التجاري  األصل  لفرع 
 37214 بالسجل التجاري تحت رقم)
والكائن بنجمة الجنوب)III)سفلي رقم)
عمارة) (FD1.FD2.FD3.FD4.FD5

D4)طريق سيدي بوزيد الجديدة.
والكيفية) الشروط  وذلك حس7 

املذكورة في العقد.
تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) يوما  (15 أ ل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

املشرف على مصلحة السجل التجاري

73 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم 2823/81
حساب رقم 29386

في) مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ) ومسجل  (2822 ديسمرر) (15
باع السيد عالل) (2822 ديسمرر) (16
التعريف) لبطاقة  الحامل   وي،)
السيد) إلى  (M38(56 رقم) الوطنية 
لبطاقة) الحامل  حسن  وي،)
 M2719(4 رقم) الوطنية  التعريف 
 14 الكائن ب) التجاري  لفرع األصل 
زنقة الهاشمي باح باح،)الحي الررتغالي)
التجاري) بالسجل  املسجل  الجديدة 
حس7) وذلك  (34382 رقم) تحت 
الشروط والكيفية املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

من) يوما  (15 أ ل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة األولى

املشرف على مصلحة السجل التجاري

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعبة السجل التجاري

ملف رقم 2823/81

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

بتارودانت) االبتدائية  املحكمة  لدى 

أنه بمقت�سى العقد العرفي املصحح)

 2822 ديسمرر) (29 بتاريخ) اإلمضاء)

 2822 ديسمرر) (29 بتاريخ) واملسجل 

عبد) العلمي  السماللي  السيد  قدم 

الوطنية) لبطاقته  الحامل   العالي،)
التجاري) األصل  (JB191726 رقم)

عن) عبارة  هو  الذي  له  اململوك 

البلدية) صيدلية  تدعى  صيدلية 

الكائن مركزها الرئي�سي بمركز اساكي)

واملسجل) تارودانت  إقليم  تالوين 

بمصلحة السجل التجاري باملحكمة)

في) كحصة  بتارودانت  االبتدائية 

تدعى) التأسيس  طور  في  شركة 

بقيمة) (STE LA SANTE D’ASSKI

728.888)درهم.

التعرضات) فإن  ميع  وعليه 

15)يوما املوالية للنشرة) تقدم داخل)

الثانية.
النشرة األولى

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

بيع أصل تجاري

ملف رقم 2823/1

رقم 33253

بتاريخ) توثيقي  عقد   بمقت�سى 

شركة) باعت  (2822 نوفمرر) (25

شركة) ش.ذ.م.م  (DALIA JAMILA

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد ممثلة من طرف السيد حسن)

التعريف) لبطاقة  الحامل  لغري7،)

لفائدة) (AB99(97 رقم) الوطنية 

ش.ذ.م.م) (DALYA NAJD شركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة ممثلة)

من طرف السيدة حليمة عبدالوي،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

التجاري) األصل  (،A39(993 رقم)

حصين،) الجديدة،) بسال  الكائن 

رشيد) موالي  شارع  الوفاء،)  تجزئة 

رقم)165،)القرية باسم)DALYA)املقيد)

بالسجل التجاري رقم)33253.

وتقبل التعرضات بمصلحة كتابة)

أ ل) داخل  املحكمة  لدى  الضبط 

أقصاه خمسة عشر))15()يوما ابتداء)

من تاريخ النشرة الثانية.

النشرة األولى

72 مكرر



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2620  

وزارة الداخلية
)مديرية الشؤون القروية(
املوضوع):)التحديد اإلداري

318D(رقم
إن محضر تحديد العقار الجماعي)
العائد) هودي«،) ايت  »بالد  املدعو)
قد) »ايت هودي«) للجماعة الساللية)
تم وضعه بمقر قيادة أيت أم البخت،)
باملحافظة) وكذا  مالل  بني  إقليم 
العقارية ببني مالل حيث يمكن لكل)

من يعنيه األمر االطالع عليه.
هذا) على  التعرض  آ ال  وأن 
التحديد كما ينص على ذلك الفصل)
الخامس عشر من القانون رقم)63.17 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
ذي الحجة) (7 في) الصادر  (1.19.116
املتعلق) (،)2819 أغسطس) (9(  1448
بالتحديد اإلداري ألرا�سي الجماعات)
أشهر) ()6( محدد في ستة) الساللية،)
ابتداء)من)))فرراير)2823)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
كما أن التعرضات ال تسجل إال)
أمام السلطة املحلية لقيادة أيت أم)
أغسطس) (9 غاية) إلى  وذلك  البخت 

.2823
ويج7 على كل متعرض أن يضع)
مالل) ببني  العقارية  املحافظة  لدى 
تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل)18)نوفمرر)2823.
8

وزارة الداخلية
)مديرية الشؤون القروية()

املوضوع):)التحديد اإلداري
318E(رقم

إن محضر تحديد العقار الجماعي)
اوعلي«،) سعيد  ايت  »بالد  املدعو)
»ايت) الساللية) للجماعة  العائد 
بمقر) وضعه  تم  قد  اوعلي«) سعيد 
إقليم بني مالل) قيادة فم العنصر،)
مالل) بني  العقارية  باملحافظة  وكذا 
األمر) يعنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

االطالع عليه.

هذا) على  التعرض  آ ال  وأن 
التحديد كما ينص على ذلك الفصل)
الخامس عشر من القانون رقم)63.17 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
ذي الحجة) (7 في) الصادر  (1.19.116
املتعلق) (،)2819 أغسطس) (9(  1448
بالتحديد اإلداري ألرا�سي الجماعات)
أشهر) ()6( محدد في ستة) الساللية،)
ابتداء)من)))فرراير)2823)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
كما أن التعرضات ال تسجل إال)
فم) لقيادة  املحلية  السلطة  أمام 
أغسطس) (9 العنصر وذلك إلى غاية)

.2823
ويج7 على كل متعرض أن يضع)
مالل) بني  العقارية  املحافظة  لدى 
تعرضه) به  يعضد  للتحفيظ  مطلبا 

وذلك قبل)18)نوفمرر)2823.
9

وزارة الداخلية
)مديرية الشؤون القروية(
املوضوع : التحديد اإلداري

رقم 45)
املر ع : املرسوم رقم 2.28.237

بتاريخ 23 مارس 2828
العقار املدعو) إن محضر تحديد 
»أرا�سي الجموع لقبيلة تولوين ايت)
الذي تم تحديده في اسم) اسفول«،)
ايت) »تولوين  الساللية) الجماعات 
قد تم وضعه بمقر قيادة) اسفول«،)
تغزوت إقليم تنغير،)وكذا باملحافظة)
ومصلحة) العقارية  األمالك  على 
املسح العقاري ورزازات،)حيث يمكن)

لكل من يعنيه األمر اإلطالع عليه.
من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)
القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية)
فإن أ ل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 
ابتداء)من)))فرراير)2823)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على التحديد اإلداري يج7 تقديمه)
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)
9)ماي) قيادة تغزوت،)وذلك إلى غاية)

.2823
 18 واستنادا إلى مقتضيات املادة)
إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)
أعاله يج7 على كل متعرض أن يودع)
لدى املحافظة على األمالك العقارية)
لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  ورزازات 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة))3()أشهر)
بعد انصرام أ ل تقديم التعرضات)

أي قبل)7)أغسطس)2823.
10

وزارة الداخلية
 )مديرية الشؤون القروية(
املوضوع : التحديد اإلداري

رقم 1866
املر ع : املرسوم رقم 2.22.177

بتاريخ )1 مارس 2822
العقار املدعو) إن محضر تحديد 
تحديده) تم  الذي  بواغي«،) »اكوتين 
»اهل) الساللية) الجماعات  اسم  في 
تازروالت«،)قد تم وضعه بمقر قيادة)
إقليم) مو�سى  او  احمد  زاوية سيدي 
تيزنيت،)وكذا باملحافظة على األمالك)
العقاري) املسح  ومصلحة  العقارية 
يعنيه) لكل من  يمكن  حيث  تزنيت،)

األمر اإلطالع عليه.
من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)
القانون رقم)63.17)املتعلق بالتحديد)
اإلداري ألرا�سي الجماعات الساللية)
فإن أ ل التعرض على هذا التحديد)
أشهر) ()3( ثالثة) في  محدد  اإلداري 
ابتداء)من)))فرراير)2823)تاريخ نشر)

هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
التعرض) أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
على التحديد اإلداري يج7 تقديمه)
بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)
قيادة زاوية سيدي احمد او مو�سى،)

وذلك إلى غاية)9)ماي)2823.
 18 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشار  (63.17 من القانون رقم)
أعاله يج7 على كل متعرض أن يودع)
لدى املحافظة على األمالك العقارية)
لتأكيد) للتحفيظ  مطلبا  تزنيت 
تعرضه،)وذلك داخل ثالثة))3()أشهر)
بعد انصرام أ ل تقديم التعرضات)

أي قبل)7)أغسطس)2823.
11

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 
ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 
ديسمرر) (29 بتاريخ) (2022/6138
العقار) على  سيجري  الذي  (2822
املسمى الزاوية)42)ذي الرسم العقاري)
بالجماعة) املتوا د  (41/840 رقم)
إقليم) دائرة صفرو،) الترابية عزابة،)
يناير) (28 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)
2823)إلى غاية)38)يناير)2823)بحث)
الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثق7 و ل7 املاء)منه،)من أ ل)
لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 
السيد احفور حمو الحامل لبطاقة)

.C154966(التعريف الوطنية
19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 
ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 
ديسمرر) (29 بتاريخ) (2022/6140
العقار) على  سيجري  الذي  (2822
العقاري) الرسم  املسمى حكيمة ذي 
بالجماعة) املتوا د  (F/7640 رقم)
دائرة) لجروف،) السبع  ايت  الترابية 
ابتداء) إقليم صفرو،) ايموزار كندر،)
غاية) إلى  (2823 يناير) (28 تاريخ) من 
بحث علني في شأن) (2823 يناير) (38
مشروع الترخيص بإنجاز ثق7 و ل7)
مساحة) سقي  أ ل  من  منه،) املاء)

 III. - إعالنات إدارية
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هكتارا لفائدة السيد كسوس) (1,76

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

.BK2441(((الوطنية

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسمرر) (29 بتاريخ) (2022/6142

العقار) على  سيجري  الذي  (2822
العقاري) الرسم  ذي  خالد  املسمى 
املتوا د بالجماعة) (41/27542 رقم)

دائرة) لجروف،) السبع  ايت  الترابية 

ابتداء) إقليم صفرو،) ايموزار كندر،)

غاية) إلى  (2823 يناير) (28 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2823 يناير) (38

مشروع الترخيص بإنجاز ثق7 و ل7)

مساحة) سقي  أ ل  من  منه،) املاء)

السيدة) لفائدة  هكتارا  (1,6(49

لبطاقة) الحاملة  فاطمة  لوليجي 

.BH12(542(التعريف الوطنية

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسمرر) (21 بتاريخ) (2022/5841

العقار) على  سيجري  الذي  (2822

الرسم) ذي  املصلى  فدان  املسمى 

املتوا د) (41/22466 رقم) العقاري 

دائرة) العنوصر،) الترابية  بالجماعة 

صفرو،)إقليم صفرو،)ابتداء)من تاريخ)

يناير) (23 غاية) إلى  (2823 يناير) (13

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)1,4638 

هكتارا لفائدة السيد اد العربي محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JB138134

22

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسمرر) (21 بتاريخ) (2022/6054

الذي سيجري على القطعتين) (2822

عقد) ذات  الفالحيتين  األرضيتين 

ص) ((( بعدد) ض  تصرف  مو 7 

الترابية) بالجماعة  املتوا دتين  (77

إقليم صفرو،) دائرة املنزل،) اغزران،)

إلى) (2823 يناير) (13 من تاريخ) ابتداء)

بحث علني في) (2823 يناير) (23 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثق7)

سقي) أ ل  من  منه،) املاء) و ل7 

السيد) لفائدة  هكتارا  (1 مساحة)

لبطاقة) الحامل  محمد  اقردوش 

.Z34(47(التعريف الوطنية

23

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (18 بتاريخ) (2023/40

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  (149( الربع) ايت 

بالجماعة) املتوا د  (67/5914 رقم)

الترابية بطيط،)دائرة عين تاو دات،)

تاريخ) من  ابتداء) الحا 7،) إقليم 

فرراير) (14 غاية) إلى  (2823 فرراير) ((

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز  الترخيص 

 8,58 مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)

عبد) زريوح  السيد  لفائدة  هكتار 

الحامل) حادة  والشياضمي  الوهاب 

 CB373(9(لبطاقة التعريف الوطنية

.D18(377(ورقم

24

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (13 بتاريخ) (2023/60

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

1)موضوع الرسم) بلكورة قطعة رقم)

عقد) ذي  (67/22569 رقم) العقاري 

فاتح) بتاريخ  عليه  مصادق  كراء)

بالجماعة) املتوا د  (2822 نوفمرر)

الترابية إقدار،)دائرة الحا 7،)إقليم)

فرراير) (2 من تاريخ) ابتداء) الحا 7،)

2823)بحث) 9)فرراير) 2823)إلى غاية)

علني في شأن مشروع الترخيص بإنجاز)

ثق7 و ل7 املاء)منه،)من أ ل سقي)

السيد) لفائدة  هكتارات  (5 مساحة)

لبطاقة) الحامل  اسماعيل  بلكورة 

.D(26572(التعريف الوطنية

25

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

2023/39)بتاريخ)9)يناير)2823)الذي)

سيجري على العقار املسمى املقام ذي)

 56/11/2022 رقم) اإلداري  امللف 

رقم) العقاري  الرسم  موضوع 

بالجماعة) املتوا د  (41/9947

اإلدارية) امللحقة  صفرو،) الترابية 

ابتداء) إقليم صفرو،) ستي مسعودة،)

غاية) إلى  (2823 يناير) (27 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2823 فرراير) (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثق7 و ل7)

حديقة) سقي  أ ل  من  منه،) املاء)

هكتارا لفائدة السيد) (8,85 مساحة)

والنقل) للتجهيز  اإلقليمي  املدير 

واللو ستيك واملاء)صفرو.

26

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسمرر) (26 بتاريخ) (2022/6104

القطعة) على  سيجري  الذي  (2822

الساللية) للجماعة  التابعة  األرضية 

عدد) ايجار  ملحق  ذات  يو�سي  ايت 

بالجماعة) املتوا دة  (308/22

صفرو،) دائرة  العنوصر،) الترابية 

تاريخ من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

يناير) (23 غاية) إلى  (2823 يناير) (13

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)

احفير  هان) السيدة  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB2184(9

27

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

ديسمرر) (21 بتاريخ) (2022/5839

العقار) على  سيجري  الذي  (2822

املسمى فدان النوادر ذي عقد شراء)

املتوا د) (28( ص) (222 بعدد) ض 

بالجماعة الترابية سيدي يوسف بن)

إقليم صفرو،) دائرة صفرو،) احمد،)

إلى) (2823 يناير) (13 من تاريخ) ابتداء)

بحث علني في) (2823 يناير) (23 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثق7)

و ل7 املاء)منه،)من أ ل االستعمال)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)

8,6549)هكتارا لفائدة السيد احمري)

التعريف) لبطاقة  الحامل  رشيد 

.LF3881((الوطنية

28



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2622

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (13 بتاريخ) (2023/56

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

ضمن) فدان لويزات ذي عقد شراء)

املتوا د) (44( صحيفة) (322 بعدد)

بالجماعة الترابية كندر سيد اخيار،)

ابتداء) إقليم صفرو،) دائرة صفرو،)

إلى غاية) (2823 فرراير) (18 من تاريخ)

2823)بحث علني في شأن) 16)فرراير)

مشروع الترخيص بإنجاز ثق7 و ل7)

مساحة) سقي  أ ل  من  منه،) املاء)

رشيد) عالوي  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  معه  ومن 

.CB212339(الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (18 بتاريخ) (2023/43

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

ذي الرسم العقاري رقم) (1 املجذوب)

بالجماعة) املتوا د  (05/71873

الترابية لقصير،)دائرة عين تاو دات،)

تاريخ من  ابتداء) الحا 7،)  إقليم 

فرراير) (14 غاية) إلى  (2823 فرراير) ((

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)

هكتارات لفائدة السيد بودى بوبكر)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z(45475

30

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (18 بتاريخ) (2023/37

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  تغزوت 

بالجماعة) املتوا د  (67/20975

الترابية آيت نعمان،)دائرة الحا 7،)

تاريخ من  ابتداء) الحا 7،)  إقليم 

فرراير) (14 غاية) إلى  (2823 فرراير) ((

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز  الترخيص 

 5 مساحة) سقي  أ ل  من  منه،)

هكتارات لفائدة السيد اقر�سي محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D5(373

31

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (13 بتاريخ) (2023/70

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

 9 رقم) إدارية  شهادة  ذي  افدريق 

 2821 ديسمرر) (14 بتاريخ) حررت 

املتوا د بالجماعة الترابية سرغينة،)

دائرة ايموزار مرموشة،)إقليم بوملان،)

إلى) (2823 18)فرراير) ابتداء)من تاريخ)

علني) بحث  (2823 فرراير) (16 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثق7 و ل7 املاء)منه،)من أ ل سقي)

هكتارا لفائدة السيد) (1,28 مساحة)

امسغرو عبد العزيز،)الحامل لبطاقة)

.CB143637(التعريف الوطنية

32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (13 بتاريخ) (2023/71

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

بويندوان ذي عقد شراء)ضمن برقم)

388)صحيفة)144)املتوا د بالجماعة)

ايموزار) دائرة  سرغينة،) الترابية 

من) ابتداء) بوملان،) إقليم  مرموشة،)

غاية) إلى  (2823 فرراير) (18  تاريخ)

2823)بحث علني في شأن) 16)فرراير)

مشروع الترخيص بإنجاز ثق7 و ل7)

مساحة) سقي  أ ل  من  منه،) املاء)

برحو) السيد  لفائدة  هكتارا  (3,48

التعريف) لبطاقة  الحامل  لهبوب،)

.CB28334(الوطنية

33

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (13 بتاريخ) (2023/57

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  الشريفة 

بالجماعة) املتوا د  (41/23584

صفرو،) دائرة  العنوصر،) الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

فرراير) (16 إلى غاية) (2823 فرراير) (18

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)1,2884 

 STE AOURA لفائدة شركة) هكتارا 

SARL AU)في شخصص ممثلها القانوني.

34

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (9 بتاريخ) (2023/32

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

القصيبات ذي عقد شراء)ضمن بعدد)

بالجماعة) املتوا د  (97 صحيفة) (7(

دائرة صفرو،) الترابية اغبالو اقورار،)

تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)  إقليم 

فرراير) (6 غاية) إلى  (2823 فرراير) (27

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)5)هكتارا)

محمد،) الجطيوي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.UC2(16(

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

2023/13)بتاريخ)9)يناير)2823)الذي)

املسميين) العقارين  على  سيجري 

اضار ولغم وبوشنكور ذي عقد شراء)

املتوا د بالجماعة) (617 ضمن بعدد)

اركالون،) قيادة  بن صميم،) الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) افران،)  إقليم 

فرراير) (( غاية) إلى  (2823 يناير) (27

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)3,5423 

لفائدة السيد اعبة اسعيد،) هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D34871

36
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

الذي) (2823 يناير) (9 بتاريخ) (2023/8

سيجري على العقار املسمى تغدى ذي)

عقد تنازل ضمن بعدد)276)صحيفة)

356)املتوا د بالجماعة الترابية كيكو،)

ابتداء) بوملان،) إقليم  بوملان،) دائرة 

غاية) إلى  (2823 يناير) (26 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2823 فرراير) (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثق7 و ل7)

مساحة) سقي  أ ل  من  منه،) املاء)

هكتارا لفائدة السيد بوحنون) (8,32

لبطاقة) الحامل  معه،) ومن  ادريس 

.CB222278(التعريف الوطنية

37

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

2023/36)بتاريخ)9)يناير)2823)الذي)

فدان) املسمى  العقار  على  سيجري 

مخار ة) عقد  موضوع  (1 ضويت)

شراء) عقد  ذي  (434 بعدد) ضمن 

بالجماعة) املتوا د  (18 بعدد) ضمن 

دائرة) لجروف،) السبع  ايت  الترابية 

ابتداء) إقليم صفرو،) ايموزار كندر،)

غاية) إلى  (2823 يناير) (27 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2823 فرراير) (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثق7 و ل7)

مساحة) سقي  أ ل  من  منه،) املاء)

23)8,9)هكتارا لفائدة السيد املهدي)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ادريس،)

.C35756(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

2023/35)بتاريخ)9)يناير)2823)الذي)

وادي) املسمى  العقار  على  سيجري 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  (1 الذه7)

الترابية) املتوا د بالجماعة  (41/490

إقليم) دائرة صفرو،) اقورار،) اغبالو 

يناير) (27 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

2823)بحث) 6)فرراير) 2823)إلى غاية)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز 

أ ل االستعمال املنزلي وإرواء)املاشية)

وسقي مساحة)5)هكتارا لفائدة السيد)

لبطاقة) الحامل  اقنوش،) املحجوب 

.CB13451(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (9 بتاريخ) (2023/34

العقارين) على  سيجري  الذي 

ذي) وامالل  امالل  فدان  املسميين 

 41/40617 الرسمين العقاريين رقم)

بالجماعة) املتوا د  و41/40570)

صفرو،) دائرة  العنوصر،) الترابية 

 27 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،) إقليم 

 2823 6)فرراير) إلى غاية) (2823 يناير)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثق7 و ل7 املاء)منه،)من أ ل)

سقي مساحة)2,3941)هكتارا لفائدة)

معه،) ومن  الحسين  رامي  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB25939

40

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (9 بتاريخ) (2023/33

املسمى) العقار  على  سيجري  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  لحمرة  فدان 

بالجماعة) املتوا د  (41/62667 رقم)

إقليم) الترابية تازوطة،)دائرة صفرو،)

يناير) (27 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

2823)بحث) 6)فرراير) 2823)إلى غاية)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز 

هكتارا) (8,6392 مساحة) أ ل سقي 

مصطفى،) سخسوخ  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB21426

41

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

2023/30)بتاريخ)9)يناير)2823)الذي)

سيجري على العقار املسمى مرروكة)

ذي الرسم العقاري رقم)41/15063 

حالة) بإنهاء) تنفيد  محضر  موضوع 

بتاريخ) محفظ  عقار  في   الشياع 

املتوا د بالجماعة) (2828 نوفمرر) (3

دائرة) لجروف،) السبع  ايت  الترابية 

ابتداء) إقليم صفرو،) ايموزار كندر،)

غاية) إلى  (2823 يناير) (27 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2823 فرراير) (6

مشروع الترخيص بإنجاز ثق7 و ل7)

املاء)منه،)من أ ل االستعمال املنزلي)

 3 مساحة) وسقي  املاشية  وإرواء)

هكتارا لفائدة السيد تركاوي احمد،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB1513

42

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (9 بتاريخ) (2023/29

الذي سيجري على العقارات املسماة)

 3 وتكوملامين وتكوملامين) (2 تكوملامين)

ذي الرسوم العقارية رقم)41/53141 

املتوا د) و41/41730) و41/53150)

دائرة) العنوصر،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

غاية) إلى  (2823 يناير) (27  تاريخ)

بحث علني في شأن) (2823 فرراير) (6

ثق7) بإنجاز  الترخيص  مشروع 

و ل7 املاء)منه،)من أ ل االستعمال)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)

24)3,4)هكتارا لفائدة السيد محمد)

التعريف) لبطاقة  الحامل  اولشيخ،)

.C152238(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
وكالة) مدير  أصدره  قرار  بمو 7 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض 

 2823 يناير) (9 بتاريخ) (2023/28

الذي سيجري على العقار املسمى واد)

رقم) العقاري  الرسم  ذي  (3 الذه7)

الترابية) املتوا د بالجماعة  (41/492

إقليم) دائرة صفرو،) اقورار،) اغبالو 

يناير) (27 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

2823)بحث) 6)فرراير) 2823)إلى غاية)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز 

أ ل االستعمال املنزلي وإرواء)املاشية)

لفائدة) هكتارا  (5 مساحة) وسقي 

الحامل) لحسن،) الداودي  السيد 

.CB9788(لبطاقة التعريف الوطنية

44



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823)الجريدة الرسمية   2624

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدير) أصدره  قرار  بمو 7 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2023/27)بتاريخ)9)يناير  2823 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  رشيدة  ملك 

املتوا د بالجماعة) (41/12884 رقم)

الترابية اغبالو اقورار،)دائرة صفرو،)

 27 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،) إقليم 

 2823 6)فرراير) إلى غاية) (2823 يناير)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز 

هكتارا لفائدة) (1 أ ل سقي مساحة)

السيد بوعمر عماد،)الحامل لبطاقة)

.E618214(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدير) أصدره  قرار  بمو 7 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   (9 بتاريخ) ح.ج/2023/10)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2823

املسمى توريبلت ذي الرسم العقاري)

بالجماعة) املتوا د  (74/1824 رقم)

إقليم) بوملان،) دائرة  كيكو،) الترابية 

يناير) (27 تاريخ) من  ابتداء) بوملان،)

2823)بحث) 6)فرراير) 2823)إلى غاية)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز 

هكتارا) (8,297( مساحة) أ ل سقي 

لفائدة السيد سعيد عبيد ومن معه،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB4(315

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بمو 7 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2023/31)بتاريخ)9)يناير  2823 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  محمدية 

بالجماعة) املتوا د  (41/61740

الترابية اغبالو اقورار،)دائرة صفرو،)

 27 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،) إقليم 

 2823 6)فرراير) إلى غاية) (2823 يناير)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز 

هكتارا) (2,1365 مساحة) أ ل سقي 

محمد،) االدري�سي  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.IM(86(25

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بمو 7 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2023/26)بتاريخ)6)يناير  2823 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

رقم) العقاري  الرسم  ذي  (3 أهوش)

بالجماعة) املتوا د  (05/171236

مول) سليمان  سيدي  الترابية 

الكيفان،)دائرة احواز مكناس،)إقليم)

يناير) (24 تاريخ) من  ابتداء) مكناس،)

2823)بحث) 2)فرراير) 2823)إلى غاية)

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من أ ل) منه،) بإنجاز بئر و ل7 املاء)

سقي مساحة)2)هكتارا لفائدة السيد)

نزار الغيوان وامال والروش،)الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقتي 

.D9(2(94(ورقم(C918133

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بمو 7 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2023/20)بتاريخ)5)يناير  2823 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

العقاري) الرسم  ذي  شهبة«) »كدية 

رقم)R/26550)الكائن بقبيلة سفيان)

دوار) عثمان  أوالد  عبو  أوالد  فرقة 

الشوافع بالجماعة الترابية الشوافع،)

دائرة اللة ميمونة،) قيادة الشوافع،)

إقليم القنيطرة،)ابتداء)من تاريخ)24 

 2823 2)فرراير) إلى غاية) (2823 يناير)

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثق7 و ل7 املاء)منه،)من أ ل)

سقي مساحة)1,8648)هكتارا لفائدة)

الحامل لبطاقة) السيد عالل حمو،)

.GB2((99(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بمو 7 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   (3 بتاريخ) ح.ج/2023/15)

القطعة) على  سيجرى  الذي  (2823

ذي) املالك«) »عبد  املسماة) األرضية 

 58/16009 رقم) العقاري  الرسم 

العيا�سي) اوالد  بدوار  الكائنة 

سيدي) الترابية  بالجماعة  املتوا د 

أبي) سيدي  باشوية  القنادل،) أبي 

القنادل،)إقليم سال،)ابتداء)من تاريخ)

فرراير) (2 غاية) إلى  (2823 يناير) (23

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

الترخيص بإنجاز بئر و ل7 املاء)منه،)

املنزلي) االستعمال  أغراض  قصد 

لفائدة) هكتارا  (8,82 وسقي مساحة)

السيد عبد الرحمن الطال7،)الحامل)

.BJ7(225(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بمو 7 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2023/24)بتاريخ)6)يناير  2823 

املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 

له) املغفور  توزيع  من  بورية  أرض 

الحسن الثاني ذي شهادة إدارية رقم)

أغسطس) (38 بتاريخ) (2022/351

الترابية) بالجماعة  املتوا د  (2822

بهت،) دائرة  قيادة مختار،) ارميالت،)

إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)

فرراير) (3 غاية) إلى  (2823 يناير) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)1)هكتارا)

املساعد،) حياة  السيدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GN1(9585

51

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بمو 7 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   (6 بتاريخ) ح.ج/2023/23)

العقار) على  سيجرى  الذي  (2823

املسمى قطعة أرضية فالحية بمزارع)

إدارية) شهادة  ذي  القطعات  دوار 

أكتوبر) (3 بتاريخ) (2022/562 رقم)

الترابية) بالجماعة  املتوا د  (2822

بهت،) دائرة  قيادة مختار،) ارميالت،)

إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ)

فرراير) (3 غاية) إلى  (2823 يناير) (25

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2823

املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أ ل سقي مساحة)3)هكتارا)

بهيجة،) الحوزي  السيدة  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GN176182

52



2625 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير) أصدره  قرار  بمو 7 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2023/25)بتاريخ)6)يناير  2823 
الجماعي) ( الذي سيجرى على العقار)
»اوالد) املسمى) باملكان  فردة  املدعو 
الساللية) للجماعة  والتابع  زيد«)
أوالد زيد ذي شهادة االستغالل رقم)
 2822 نوفمرر) (15 بتاريخ) (2022/10
عامر) الترابية  بالجماعة  املتوا د 
الشمالية،) عامر  قيادة  الشمالية،)
سيدي) إقليم  القصيبية،) دائرة 
يناير) (25 من تاريخ) ابتداء) سليمان،)
2823)بحث) 3)فرراير) 2823)إلى غاية)
الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 
من) منه،) املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز 
هكتارا) (8,5888 مساحة) أ ل سقي 
خليد،) فضيالت  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G226548
53

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير) أصدره  قرار  بمو 7 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير   (5 بتاريخ) ح.ج/2023/22)
العقار) على  سيجرى  الذي  (2823
الجماعي املدعو اوالد الطال7 باملكان)
املسمى أوالد الطال7 الحدادة التابع)
للجماعة الساللية اوالد الطال7 ذي)
 21 بتاريخ) (3 شهادة االستغالل رقم)

بالجماعة) املتوا د  (2822 نوفمرر)
احواز) قيادة  الحدادة،) الترابية 
القنيطرة،) احواز  دائرة  القنيطرة،)
إقليم القنيطرة،)ابتداء)من تاريخ)24 
 2823 2)مارس) إلى غاية) (2823 يناير)
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
بإنجاز ثق7 و ل7 املاء)منه،)من أ ل)
لفائدة) هكتارا  (8,33 مساحة) سقي 
الحامل) الدين،) نور  لقلش  السيد 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G539963
54

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير) أصدره  قرار  بمو 7 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2023/41)بتاريخ)9)يناير  2823 
الجماعي) العقار  على  سيجرى  الذي 
املسمى) باملكان  العبابدة  املدعو 
الساللية) للجماعة  التابع  العبابدة 
العبابدة ذي شهادة إدارية رقم)15/م)
املتوا د) (2822 ديسمرر) بتاريخ  اج 
قيادة) ارميالت  الترابية  بالجماعة 
سيدي) إقليم  بهت،) دائرة  مختار،)
يناير) (2( تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)
2823)بحث) 6)فرراير) 2823)إلى غاية)
الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 
من) منه،) املاء) و ل7  ثق7  بإنجاز 
هكتارا) (8,4(4( مساحة) أ ل سقي 
ادريس،) بوسطيلة  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GN25697(رقم
55

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير) أصدره  قرار  بمو 7 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2023/12)بتاريخ)3)يناير  2823 
املسمى) امللك  على  سيجرى  الذي 
الرسم) ذي  ادريس  بن  محمد  بالد 
الكائن) (70/6260 رقم) العقاري 
بقبيلة الصفافعة املتوا د بالجماعة)
الترابية القصيبية،)دائرة القصيبية،)
من) ابتداء) سليمان،) سيدي  إقليم 
 2 غاية) إلى  (2823 يناير) (23 تاريخ)
شأن) في  علني  بحث  (2823 فرراير)
مشروع الترخيص بإنجاز ثق7 و ل7)
مساحة) سقي  أ ل  من  منه،) املاء)
8,4332)هكتارا لفائدة السيد محمد)
التعريف) لبطاقة  الحامل  الكامل،)

.AB214735(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير) أصدره  قرار  بمو 7 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
ح.ج/2023/16)بتاريخ)3)يناير  2823 
املسمى) العقار  على  سيجرى  الذي 
CFH«)ذي الرسم العقاري) »الحوزية)
املتوا د بالجماعة) (13/31304 رقم)
اإلدارية) امللحقة  القنيطرة،) الترابية 
4«،)دائرة القنيطرة،)إقليم القنيطرة،)
إلى) (2823 يناير) (23 من تاريخ) ابتداء)
في) بحث علني  (2823 فرراير) (2 غاية)
بئر) بإنجاز  الترخيص  مشروع  شأن 

أغراض) أ ل  من  منه،) املاء) و ل7 

السيدة) لفائدة  باملاء) حمام  تزويد 

لبطاقة) الحاملة  بولحيان،) مليكة 

.L121635(التعريف الوطنية رقم

57

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير) أصدره  قرار  بمو 7 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2023/18)بتاريخ)4)يناير  2823 

الذي سيجرى على القطعة األرضية)

الفالحية املسماة)»فدان حمري«)ذي)

 2822 نوفمرر) (29 بتاريخ) عقد كراء)

رقم) الحفظ  مذكرة  تصرف  وثبوت 

في) وضمن  (223 الشهادة) رقم  (43

املختلفة) (341 رقم) (2041/04/23

رقم) (43 رقم) مذكرة  واراثة  ()18(

رقم) (2014/04/23 في) وضمن  (222

باملزارع) والكائنة  ()87( التركات) (223

بالجماعة) املتوا دة  الجمامعة  دوار 

قيادة الخنيشات،)) الترابية توغيلت،)

قاسم،) سيدي  إقليم  ورغة،) دائرة 

 2823 يناير) (24 تاريخ) من  ابتداء)

بحث علني) (2823 فرراير) (3 إلى غاية)

بحفر) الترخيص  مشروع  شأن  في 

من أ ل سقي) منه،) بئر و ل7 املاء)

لفائدة) هكتارا  (8,9751 مساحة)

الحامل لبطاقة) السيد محمد فريخ،)

.CD149(24(التعريف الوطنية رقم

58



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2626  
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2627 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

الفصل الثالث :

يعهد بتنفيذ ما جاء يف مرشوع هذا املرسوم الذي ينرش يف الجريدة الرسمية إىل وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة كل واحد منهام فيام يخصه. 

12



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2628  

يعهد بتنفيذ ما جاء يف مرشوع هذا املرسوم الذي ينرش يف الجريدة الرسمية إىل وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة كل واحد منهام فيام يخصه. 
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2629 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2630  



2631 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

املادة الرابعة :

يعهد بتنفيذ ما جاء يف مرشوع هذا القرار الذي ينرش يف الجريدة الرسمية إىل عامل إقليم النوارص ورئيس مجلس جامعة أوالد صالح كل واحد منهام 

فيام يخصه. 
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عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2632  



2633 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 
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عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2634  



2635 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2636  



2637 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2638  



2639 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2640  



2641 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2642  



2643 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2644  
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2645 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

إعالن بإيداع ونرش مرشوع مرسوم بإعالن أن املنفعة العامة
املقيم

الفصل الرابع :

يعهد بتنفيذ ما جاء يف مرشوع هذا املرسوم الذي ينرش يف الجريدة الرسمية إىل وزيرة االقتصاد واملالية ومدير أمالك الدولة كل واحد منهام فيام يخصه. 

68



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2646  

املرموز
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2647 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 

املرموز



عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2648  
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2649 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 
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عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2650  
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2651 الجريدة الرسميةعدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) 
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عدد)5754 - 17)ر 7)1444 )))فرراير)2823) الجريدة الرسمية2652  
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