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 .............................................................................................................. DIBARA3165

 .............................................................................................STE  AYMAN BIO 3166

..................................................................................................................  7EAT3166

 ................................................................... SOCIETE SOFTISSIME MAROC3166

 ................................................................ Sté TICHKA DADES TRANSPORT3166

 ....................................................................................STE CO CONCESSION3166
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 ......................................................................................... STE PLANETE D’OR3166

 .................................................................................... STE AK CONCESSION3166

3167شركة موروكاا ألجي سوصيال أنسبيكسيو........................................................ 

 ......................................................................... Société AL IMTIAZ NEGOCE3167

 ...................................................................................STE WAHAT IGHRAME3167

 ..................................................................................... 3167شركة AIT NESS ش م م

3167شركة SERVICES ET TRAVAUX MONTAGE SARL ش.م.............................. 

 ....................................................................................... 3167شركة أو دو زيدسرفيس

 ...............................................................................STE SPRIT FRIO SARL AU3167

 ........................................................................... STE MOL SERVICES S.A.R.L3167

3167شركة NOURSSEF TRANS -SARL-AU ش.م.م............................................... 

 .............................................STE HOUSSA LOGISTIQUE ET TRANSPORT3168

 ................................................................................... FARIDI  SARL AU 3168شركة

3168شركة BIJO - TECH - SARLش.م.م.................................................................... 

 ...........................................................................................STE ABDELL DENT3168

3168فانكو  نجينيري .................................................................................................... 

3168شركـة ناجي باركينغ ............................................................................................. 

 ...........................................................................  SOCIETE SANEQ NEGOCE3168

 ........................................................... Ste AGADEAL DISTRIBUTION SARL3168

 ..........................................................................BEN SAID KHADAMAT SAR3168

 ......................................................................................STE DOLDOL TRANS3169

 ................................................................ DAOUDA CONFORT CARS 3169شركة

 ................................................................................ BILY IMMOBILIER 3169شركة

 ...............................................................................STE HEALTHTRACE SARL3169

3169غريت هوليد ي ريزيد نس.................................................................................... 

3169شركة كلوب أ- بي-  س / ش.م.م ......................................................................... 

3169 شركة MENUISERIE EL AMAL ش.م.م........................................................... 

3170شركة SANCO TRANS ش.م.م.......................................................................... 

 ......................................................... SOCIETE TAQAT GENERATION SARL3170

 .................................................................................... WARDA FOURNISHIP3170

 ....................................................................................VICTORY FRESH SARL3170

3170شركة ALTIT BOIS ش.م.م ................................................................................. 

3171شركة  وشاح دروكري ش.م.م. ........................................................................... 

 ....................................................................................... SOCIETE AMITASCO3171

 ............  D’ETUDES D’INGENIERING ET GENIE CIVIL BETAPLUS 3171شركة

 ...............................................................................   STE  ENLIGNE NEGOCE3171

 .....................................................  SOCIETE  S.B.I  CONSTRUCTION3171شركة

 .............................................................................................................CECOSIR3171

 .........................................FOURNITURE GENERALE DE LA DROGUERIE3171

 ....................................................................  STE LES LOISIRS DU PARADIS3171

3172شركة فينيكس بريمور  ....................................................................................... 

 ...................................................   SOCIETE  S.B.I  CONSTRUCTION 3172شركة

 .............................................................................. Sté NERGHOUMTRANS  3172

 .......................................................................................................................NJB3172

 ............................................................................................. STE LONTIZ TRS3172

 .............................................................................................IMPORT EXPORT3172

 .......................................................................................... STE FADAA HMAR3172

 .......................................................................................STE  RUBY’S EVENTS3172

 ...................................................................................................STE OVACARS3173

 ......................................................................................... EYEWEAR OPTICAL3173

 ..................................................................................... STE TREASURS LAND3173

 ....................................................................................AKABAR IMMOBILIER3173

 ................................................................................ STE OUMYLAK SERVICE3173

 .......................................................................................STE HILMI TRAVAUX3173

 ........................................................................................ MOUSDAK A SARL 317ا

 ..................................................................................... SAFGARD SARL AU - 317ا

 ..................................................................................................... FRIGO OUDI317ا

 ..................................................................... STE EL YASMINE TADLA SARL317ا

 ...................................................................... STE DOMAINE AHL LGHLAM317ا

 ............................................ STE AIT AL GHOKHT LILFILAHA SARL AU - 317ا

 .........................................................................................BELLEZZA SAHARA3175

 .....................................................................................................SEVILLA FISH3175

 .................................................................................................SAKOB INVEST3175

 .................................................................................STE APPROFIS SARL AU3175

 ...................................................................................................RASSEIL  FISH 3176

 ............................................................................................. IMZOUREN FISH3176
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 ..............................................................................................ACHAMLAL FISH3176

 ............................................................................................ Slice of happiness3177

 .......................................................................... TRANSPORT BNI SNASSEN3177

 ....................................................................................... JARDIN DE DAKHLA3177

 ..................................................................................ACTIV DEUTCH PRIVEE3177

 ................................................................. BICC PROJECT AMENAGEMENT3178

3178تر نسيمار  ش م م................................................................................................. 

 ...............................................................................................STE SPIKE STEEL3178

 ......................................................................................STE AABIRA SARL AU3178

 ...................................................................................................... MK7R CARS3179

 ........................................................................................ YAMEDIL TRADING3179

 ........................................................................................ YAMEDIL TRADING3179

 .................................................................................. SORAYA CONSULTING3179

 ..................................................................................................HMIDA PECHE3180

 .......................................................................................................ODYSSEUM3180

 ........................................................................................................COMAFFEL3180

 .....................................................................EL MOUATAMID EQUIPMENT3180

 ............................................................................................................ STE  IFLH3181

 ..............................................................................................................23DIGIT3181

 ............................................................................................................ MOYARE3181

 .......................................................................................................DAK GUZEL3181

 ...........................................................................QUALICIA ACADEMY SARL3182

 ........................................................................ STE TMA SERVICES SARL AU3182

 .......................................................................................................DAK GUZEL3182

 .................................................................................MODULOR SOURCING3182

 ............................................................................. ORTHOMEDIC LA SANTE3183

..................................................................................................................  J.H.J.A3183

 ...............................« LES PALMIERS MONTESSORI DE MEKNES PRIVE3184

 ............................................................................SOCIETE YASSOUKA SARL3184

 .......................................................................................................STE SELASSI3184

 .......................................................................................... ABJ MAJESTIC PRO3184

 ...............................................................................................JINANE LUXURY3185

 ............................................................................................... OPTIMA MODA3185

 ............................................................................ CHAUSSURES NEW STYLE3186

 ............................................................................................................ FATINAD3186

 ...............................................................................................TANGER GREEN3186

 INGENIERIA Y CONTROL «نجينيير2ا  ي كونطرول فيروفيارو  « ي س  ف   

 ................................................«FERROVIARIO SUCCURSALE «ICF3187

 ........................................................................................... AL QIMMA WASH3187

 ........................................................................................... SCIERIE D’AZROU3187

 ..........................GRUPO ETIKET INDUSTRIAL 3187كروبو  2تيكيط  ندوستر2ال

 ............................................................................................ IDEAL ALFA TRAV3188

 ........................................................................................... OEJ INVEST3188 ش م م

 ...................................STE VALLEE DE KSOB SARL - 3188فالي دو كسوب ش م م

 ..................................................................................................EDIFICE PREFA3189

 ...BIJOUTERIE MAALEM ALI 1908 SARL AU - 3189بيجوتري م لم علي 1908 ش م م

 ..................................................................................................OUKDITOURS3189

 ..................................................................................... BROTHER›S FLOWER3190

 ................................................................................................... IHSSANEDIET3190

 ...........................................................................PROLOGISTIC OVERSEAS ”3190

 ..............................................................................................CAC SIGNATURE3190

 .................................... STE GOUATI DE CONSTRUCTIONS ROUTIERES3191

 ..........................................................................................MAOJOUD INVEST3191

 .........................................................................LA CASA LUXE IMMOBILIER3191

 ....................................................................................................... 3192س.ج. م باص

 ...............................................................................ATLAS NUTRITION 3192شركة

 .................................................................................................. IZDIHAR BOIS3192

3192ناز   طو  كول ش م م د ت شريك وحيد.............................................................. 

 .................................................................Savoy Moulage Maroc ZFT SARL3193

 ................................................................................................... RIMO INVEST3193

 ...........................................................................................YADOUME IMMO3193

 ......................................................................................... CRISTAL BUILDING319ا

 ......................................................................................................................AGS319ا

 ...........................................................................SCIERIE CEDRE GOURAUD319ا

ا319لودج  الخوة.......................................................................................................... 

ا319عيا عيلة.............................................................................................................. 



صفحة صفحة

عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) الجريدة الرسمية3068  

YMMY FINANCE HOLDING» - «YMMYHOL»3195» - «2مي فينانس هولدنغ» 

 ....................................................................... STE C.R.G COMPTA SARL AU3195

 ......................................................................................... STE CASH MIHANE3195

 ............................................................................................................ 3195غالي شوب

 ....................................................................................................MARIA CORK3196

 ............................................................................MARRAKECH LOCALINGE3196

 ...............................................................................AL BAHA SERVICES SARL3196

 .......................................................STE PARAPHARMACIE NOUREDDINE3197

 .......................................................................... STE BENIMAR PIECES SARL3197

 ..............................................................HYDRO.MACHINE SARL AU 3197شركة

 ................................................................................... STE SOLMAROC TRAV3197

 .................................................................................... JARDIN DES PLANTES3198

 ............................................................................ STE AL HADATE TRAVAUX3198

 ........................................................................................... SOHATI TRAVAUX3198

 ............................................................................... AGATHON IMMOBILIER3199

 .............................................. STE SOM CASH SERVICE  3199سوم كاش سرفيس

 ..................................................................................................... LEVEL PRINT3199

 ........................................................................................................ AD SCALIO3199

 .............................................................................................. RABA-WAT-AGRI3200

 .........................................................................................SOCIETE ZEMTRAV3200

3200 لبشرى لكوم........................................................................................................ 

 ..................................................................................STE W-Y-CALL SARL AU3201

 ........................................................................................ALPHA SKILLS SARL3201

 ..................................................................................CREATIVE EXCELLENCE3201

 ............................................................................................................CP AGRO3201

 CENTRE D›ETUDES ET DE CONSULTATIONS JURIDIQUES ET

 .......................................................................................FINANCIÈRES3202

.....................................................................................................................TSLK3202

 ..................................................................................AL MOGHAMIR IMMO3202

 ..........................................................................................WARDIGHA LOTIR3203

 ...........................................................................................ENSAM BUSINESS3203

 .............................................................HAMDAOUI ALI CONSTRUCTION320ا

 ...............................................................................BENDAOUD TOP MODE320ا

 ................................................................................................... I3MAR ADAM320ا

 .......................................................................................... EL KORCHI TEXTIL320ا

 ............................ HOPITAL PRIVE INTERNATIONAL DE CASABLANCA3205

 ................................................................................. PALM DESIGN ROBBIN3205

 ..............................................................................................................IMOFER3205

 ..................................SOCIETE DE SERVICES ADMINISTARTIF DE TAZA3206

 .................................................................... Société LUXBAT PROMOTION3206

 ...................................................................STE EL HILALI DREAM SARL AU3206

 ..................................................................................MyMAB AGRI DAKHLA3206

 ................................................................................................. AUTOCENTRO3207

 ........................................................................................................BATI 4 YOU3207

 ......................................................................................... KOPROM SARL AU3207

 ......................................................................................... LES SOEURETTES R3208

3208د ت  ت بيرفيكشن............................................................................................... 

3208د ت د2ز 2ن  ت بيرفيكشن................................................................................... 

 .... Institut de Promotion des Techniques de l’Ingénierie et du Conseil3208

 ................................................STE KAR.MESSAGERIE.ET.COLIS SARL AU3208

3209أنفلڤونص............................................................................................................ 

 ........................................................................................ XAR TECHNOLOGY3209

3210ك أ 2 س............................................................................................................... 

 ............................................................................................. GROSSISTE VAPE3210

 .............................................................................................. LBP GOURMETS3210

 ........................................................................................MEHDAOUI INVEST3211

3211كامي بيال إ2موبيلي................................................................................................. 

3211تيغاليناا لوجيستيك........................................................................................... 

 ................................................................................................PEEL BUILDING3211

 ................................................................................... STE RAHMANI MEHDI3212

 ............................................................................................. RECOUSERVICES3212

 ........................................................................................................ IMEN CAFE3212

 ............................................................................................. OUCH FATI SARL3212

 ...........................................................................................................EXTREND3213

 ....................................................................................KADOMAR PRO SARL3213

 .......................................................................................................MOUDELEC3213
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 .................................................................................................YAMA MARINE321ا

 ..........................................................................................................................M321ا

 .......................................................................................................DANINOUR321ا

 ...........................................) STE SADIKI-TRAV SARL( 3215شركة صد2قي- تر ف

3215مناجمنت بير تونج................................................................................................ 

 .........................................................................K Y GLOBAL ENGINEERING 3215

 .............................................................................................. 3215ز ي صوفي إ2موبيلي

 ...................................................................................... LEADING PARTNERS3216

 .................................................................. BUSINESS LEADING PARTNERS3216

 .........................................................................................................NOURLAIT3216

 ...................................................................................................... NINE CRAFT3216

 .........................................................................................................NOURLAIT3217

 .............................................................................GREENLAND MALALIENE3217

3217جي إف آمي............................................................................................................ 

 ...................................................................................BAHIX-TRADING SARL3218

 ...........................................................................International United Resort3218

3218مر فق  ألماا......................................................................................................... 

 ........................................................................................... MANBAT AL AJIAL3219

 ............................................................................... HOPITAL PRIVE DE SALE3219

 .......................................................................................................A2S GROUP3219

 ..................................................................................................... FAHD OPTIC3219

 .........................................................................«PALAVAS MCSAIDIA» 3219شركة

 .......................................................................... LONICERA PLEATING SARL3220

 ............................................................................«ABLAZ»THE ITALIAN LAB3220

 .................................................................................GHRIFA KRINO DIVERS3220

 ........................................................................... «ABLAZ «THE ITALIAN LAB3220

 .........................................................................................................LAS FRITAS3221

 ..........................................................OMEGA GROUP SECURITE MAROC3221

 .............................................................................................PESCA DEL CAPO3221

3221شركة دي. ال. ما. للنقل........................................................................................ 

 ...................................................................................STE GEOREPORT SARL3222

 SOCIÉTÉ AL MASSAR D›INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

 ........................................................................................ IMMOBILIER3222

 .................................................................SOCIETE DOMAINE DRAA SARL3222

 ............................................................ STE ETOILES ET BOUGIES SARL AU3222

 ....................................................................... Sté TRANS ABKHAZAR SARL3223

 ................................................................................................. YKS HOLDING3223

3223كوزة بياس أوتو.................................................................................................... 

اAMBITION VISION » 322» طموح  لرؤيا   ش. م. م.............................................. 

 ............................................ .STE GOLDEN REALTIME DISTRIB SARL A.U322ا

 ....................................................................................«CLASS PROJET» ا322شركة

 .................................................................................... STE SIMILIA TRAVING3225

 ..............................................................................................................2IFOOD3225

 ................................................................................... SAMI-AB LOGISTIQUE3225

 LABORATOIRE   LA   SANTE   DU   SUD  D’ANALYSES   MEDICALES  ‘

 ............................................................................(LSSAM ’  )SARL-AU3225

 ................................................................................................. 3226 هالا...................

.................................................................................................................. 3226 هالا 

 ..................................................«RASMOUKI LOCATION DE VOITURES»3226

 ......................................................................................................... GOLDZAK3226

 .......................................................GLOBAL COORDINATION BUILDING3227

3227شركة بوبس دوفايس........................................................................................... 

 ..........................................................................................WATER AND SOAP3227

 .............................................................................« IBOURKI PRIFA sarl a.u »3228

 ...................................................................SMART GLOBAL CONSULTING3228

 ...............................................SOCIETE DE CONCASSAGE DE LA ROCHE3228

 ........................................................................................ RIZA CARE CENTER3229

 ........................................................................................... TAMOUNTE RICH3229

 .................................................................... AFRIQUIA AWCALLA TRANSIT3229

 ..............................................................................................AMOR DEL MAR3229

 ................................................................................STE AGHA ZIZI SARL AU3230

 ....................................................................................................GLOBAL ETIK3230

 .................................................................................................SB-LIGHT SARL3230

 ...............................................................................................BLACK STATION3231

 ..............................................................................................SOANN LUXURY3231

3231شركة كادوتا إكيبموا و نيكوس سرفيس سارل.................................................. 
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 ...................................................................................SOUSS BLANC PRESSE3232

 ...................................................................................................NAZIM PROD3232

 ...............................................................................DREAM FEWA   3232دريم فووة

 .......................................................................................ABOUSSAIF EDDINE3233

 ..............................................................................................................2IFOOD3233

3233كونتنانتال هوم بويلدنك...................................................................................... 

 .................................................CAFE GLACIER RESTAURANT MICHIGAN3233

 ..................................................................................................BEN BURGERS3233

 ...................................................................................... MIRAMAX TRAVAUX323ا

 ........................................................................................................MAVIDECO323ا

 ..................................................................................................SILVIO INVEST323ا

 ..............................................................................MORDECHAI GRAUZAM323ا

 ....................................................................................... W.B CONCIERGERIE3235

 ......................................................................................... KB MANAGEMENT3235

 .................................................................. MARRAKECH LUXURY RESORT3236

 ....................................................................................GHOST CONSULTING3236

 ..............................................................................................SOJASAF INVEST3236

 ............................................................................................KALISO TRAVAUX3237

 ......................................................................................ALBANE ELBAROUDI3237

 ........................................................................................ OLEANDRA INVEST3237

 FORMATION INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE

 ....................................................................-MANAGEMENT-FIDEM3237

 ................................................................................. SERRE - INNO SARL AU3238

 ..................................................................................................G.H.A PROMO3238

 ........................................................................................ XO WINE & SPIRITS3238

 ............................................................................................................ DIVAS-M3238

3239ويلنس تريد2نغ...................................................................................................... 

 ........................................................................................................3M FRERES3239

 ................................................................................. RAUCHDI ARCHITECTS3239

 ........................................................................................... 0ا32شاف كويزنيي فرن�سي

 ..............................................................................STE SAYOZI MEDIA SARL320ا

 .......................................................................... BOUSSATTA IMMOBILIERE320ا

 ................................................................................... NAJD SYSTEMES SARL320ا

 .................................................................................ATANAN AGRI SARL AU321ا

 .............................................................................. BOUDIN CHATEAUNEUF321ا

 ....................................................................................STE TRANS JADNOUR321ا

 .................................................. 1ا32شركة  لتكنولوجيات في  لتكوين و الستشار ت

 ........................................................................................ 1ا32كونتنتال هوم بويلدنك

 .................................................................................................................SN2ER322ا

 ...................................................................................................instant conseil322ا

 ........................................................................SMGA CONSEIL ET NEGOCE322ا

 .............................................................................. STE LA JOIE FRERES SARL322ا

 ..................................................................................... EDENIA IMMOBILIER323ا

 .......................................................................................................DIVMETALS323ا

 .....................................................................................TRANSPORT ASOUM323ا

 ...................................................................................SOCIETE NEGOCE FILS32اا

 .............................................................................. RIGHT CARS MOROCCO32اا

 ................................................................................................ KEVIN PROMO32اا

 ..................................................................................................KOHEN PLAST32اا

 ....................................................................................... TM AUTO PRESTIGE32اا

 ................................... (COMPAGNIE DE COMMERCE ET SERVICE )CCS325ا

 ...............................................................numidia de commerce de services325ا

 ........................................................................................... CAFE EL ACHHABI325ا

 ....................................................................................ERRACHDY CAR SARL325ا

 ................................................................................................. FIGUERES IMO3246

3246شركة بيد ر توزيع................................................................................................. 

 ...................................................................................................RALAIN PRIVE3246

 .................................................................................................................SOCOI327ا

 ........................................................................................................ ABYMATEC327ا

 .........................................................................................................RESILYANS327ا

 .......................................... TECHNICAL SOURCING AND CONSULTING3248

 ...................................................................................NOVARES MOROCCO3248

 ........................................................... ELP Training and coaching SARL AU3248

 ........................................................................................ YOUSAM TRAVAUX3248

 .................................................................................... DABA IMMO MAROC329ا

 .................................................................................... DUO BUSINESS CASA329ا
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 ACADEMIE وت ليم   رياضة  وتطوير  لإلعالم   ألكاد2مية  لدولية 

 INTERNATIONAL D’INFORMATION ET DE DEVELOPPEMENT

 .............................................................DU SPORT - ETUDE  Sarl Au329ا

 ....................................................................................... PROMEHD SAKANE3250

 DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BOISSONS ET D›ALIMENTS

 ..........................................................................................DU MAROC3250

 ..................................................................................................ste suissa trans3250

 ................................................................................SOCIETE LYNX GAMING3251

 .................................................................................................... SUGAR CUBE3251

 ............................................................................................QUALITE ETUDES3251

 ............................................................................................QUALITE ETUDES3251

 ............................................................................................QUALITE ETUDES3251

 .....................................................................................PRO MOTORSPORTS3252

 ................................................................................................... ZAWIA AGRO3252

 ............................... PRUDENTIAL CONSULTING AND MANAGEMENT3252

 ............................................................... TRANSIT LOGYSYSTEME RAPIDE3253

 ........................................................ CONVOY MOROCCO CONSULTING3253

 ......................................................................................................... HYGICARE3253

 .......................................................................... LOJIMA CAR SERVICE SARL325ا

 ................................................................................................. ا325بكسن..................

 .......................................................................................................FEED PROD325ا

 ..........................................................................................................CANOCAF3255

 ..................................................................................ECOMMERCE TSOUMI3255

 ...................................................SOCIETE CEDRE BLEU «SOCEBLE SARL»3255

3255فكامس................................................................................................................. 

 .......................................................................................... MARCHE EXPRESS3256

 ............................................................................LES TERRASSES DU BELDI 3256

 ...................................................................................................COMPTA PRO3256

 .................................................................... ALTRASSIL CONSTRUCTIONS 3256

 ..................................................................... STE AIT ALI OUHASSOU SARL3257

 ...................................................................................................AFRIC PLOMB3257

 ..................................................................... BRAM CONSULTING MAROC3257

 .......................................................................................................ERD.IMMO 3258

 ....................................................................................................... ..............GESI3258

 ......................................................... constraction ead3258     كونستر كسيوا  2اد

 ................................................................................................ANDORRA BUS3259

 ..............................................................................ATLAS MARRAKECH CAR3259

 .................................................................................................. AB SIR INVEST3259

 .................................................................................................................DIEGO3259

 ...................................................................................AMIYAL CONSULTING3260

 .............................................................................................. GUICHTEX SARL3260

 .....................................................................................................KACHMEDIC3260

 ..........................................................................................................POLYREAL3260

 ........................................................................................2A S-L IMMOBILIER3261

 .......................................................................................... ACHBAR SERVICES3261

 .................................................................................... BENABOUD CHANGE3261

 ...................................................................................................... EBLIKGI WEI3262

 ...................................................................................................... AS-SOFTMA3262

 ........................................................................................................PARASVELT3262

 ................................................................. Société Ahssane développement3262

 ........................................................................................ACHGHAL HASSOU3263

 ..............................................................................TANGER TRANS SARL AU3263

 ...........................................................................................POINT VERT CARS3263

 ....................................................................................................... SOFTICDEV3263

 ..................................................................................... WEKNOW BUSINESS3264

 .................................................................................... ouled jilali3264أوالد  لجياللي

 ............................................................................................... OULINA TRANS3264

 ........................................................................................................ 2L RT SARL3265

 ................................................................................ MB GOODS &SERVICES3265

 ............................................................................... GROUPE RAMI MARBRE3265

 .................................................................................................. YAMUS PRINT3265

 .............................................................................................COMPETAGENCE3266

 ....................................................................................................BTP EL OUALI3266

3266تريومس................................................................................................................ 

 ......................................................................TRUCK FINANCE MOROCCO3266

 .........................................................................................................VIP SAKAN3266
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 .................................................................................................... 3267زيزل..................

 ........................................................................................................... FADELICE3267

 .............................................................................................................AIDOUD3267

 ..........................................................................GREENWOOD PHYTO INN3268

 ........................................................................................SMARTEC SERVICES3268

 .......................................................................................................PROMAKES3268

 STE COMPTOIR DE COMMERCIALISATION INDUSTRIELLE ET

 ......................................................... AGRICOLE DARAA TAFILALET3269

 ............................................................................ DOUIBI SAKANE  SARLAU3269

 .........................................................................................................SARCIOTO3269

 .............................................................................................................LEE-BRO3269

 .....................................................CHAMBRES FROIDES TOLGA SARL AU3270

 .....................................................................................EXCELLENT ELECTRO3270

 .....................................................................................................STE TILLICHT3270

 .................................................................................................... GOAL-COFFE3270

 .............................................................. MIAFMIA PRODUCTS COMPANY3271

 ..............................................................................PATISSERIE ROTTERDAM3271

 ..........................................................................................RTG ENERGY SARL3271

 ....................................................................................................GLO VAL CAR3271

 ...................................................................................................CASA CRISTAL3272

 ......................................................................................OM ASSUR CONSEIL3272

 ...........................................................................................MAG URBAN PRO3272

 ......................................................................................................... ATLAS SRC3272

 ..............................................................................................BALADI FORAGE3273

 .............................................................................JOURY NATURAL BEAUTY3273

 .................................................................................................... ATLAS COMP3273

 .......................................................................FRERE EXPRESS TRANSPORT327ا

 ...............................................................................SOCIETE SAN. DUSTREIL327ا

 ....................................................................... DUNE DE REVE    ا327دوا دو غيف

 ...................................................................................................CASA CRISTAL3275

 .................................................................................................. BISSAN NOVA3275

 ...................................................................................................CASA CRISTAL3275

 .................................................................................................................WHIPS3275

 ...................................................................................... link ingénierie maroc3276

 ................................................... LUIS TRAVEL MOROCCO ADVENTURE 3276

 ........................................................................................ RIYAD MABROUKA3276

 ..............................................................................................RAPIDOS IMMO3276

 .....................................................................................BIJOUCASH   3277بيجوكاش

 ........................................................................................ MTC CAR 3277م ت س كار

 .................................................................................PENYON CONSULTING3277

 .................................................................................................MORéCOPOLY3278

 ..................................................................................................MY BOUNTIES3278

3278أدر ر روت.............................................................................................................. 

 ......................................................................................................«RECYCALL»3279

 ........................................................................................SOCIETE LA KICHTA3279

 ................................................................................................ GOLD AND ME3279

 ........................................................................................HONEST CONFORT3280
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 .....................................................................................3S CORPORATE SARL310ا

 ........................................................................................... SNACK NAOUFAL310ا

 ......................................................................................STE ROCLH GROUPE311ا

 ..................................................................................................... INDIGO CAR311ا

 .............................................................................................EL ARABI GROUP311ا

 ................................................................................... ESPACE SARTRE PRIVE312ا

 .................................... Société PALAIS MEHDI SUITE AND SPA SARL au312ا

.................................................................................................................. 12ا3مطمط 
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 ....................................................................................................... AB MARINE312ا

 .........................................................................................................TWISTANA313ا

13ا3بيتوا  رتيستيك  ملغرب....................................................................................... 

 .............................................................................................TIRALINE INVEST313ا

 ...................................................................................................... 13ا3منارة ميد2كال

 ..........................................................................................................TOP VIBES3ا1ا

 ...................................................................................................... CARGO LUB3ا1ا

 .......................................... RAVALEMENT ET RENOVATION DE FACADE3ا1ا

 ....................................................................................................... ste sopetrad315ا

 ................................................................................................. MERLIS IMMO315ا

 ................................................................................................... 15ا3اللو كونسيلتينغ

15ا3 ناتي...................................................................................................................... 

 .........................................................................................HAYA PHONE CALL3416

 ..........................................INGENIERIE DES BATIMENTS INTELLIGENTS3416

 ............................................................................................................BEE TALK3416

 .........................................................................................................CAR AUTO317ا

 ............................................................................................ POINT BUILDING317ا

17ا3لينادور ................................................................................................................. 

 ............................................... FORSSAN AL JANOUB DE DISTRIBUTION3418

 ......................................................................................sté.CHEBBI SERVICES3418

 ....................................................................................TELEGRAMFXCOPIER 3418

 STE BOUTAZAKHTI & EL OUAARI IMPORT EXPORT SARL

 .............................................................................................. ((SOBELIE3418

 ...................................................................................NOURBRICO SARL AU319ا

 ................................................................................................ SEMIC PROMO319ا

 ............BUREAU DES CONSEILS PROBLEME EGALE UNE SOLUTION319ا

 ..................................................................................CRECHENDO B PRIVEE319ا

 .......................................................................... INFO DIGITAL INDUSTRIEL320ا

 ................................................................... Sté  Carraibienne.Sable  Sarl.Au320ا

 ................................................................................ SOCIETE LGHARFI SARL320ا

 ..................................................................STE STAR DE FES DES TRAVAUX321ا

 ........................................................................................................ADAMSON321ا

 ............................................................................................TAMRAGHAT BAY321ا

 ............................................................................................ MALASA OSTRAS321ا

 ................................................... CHAJARATE EZAITOUN EL MOBARAKA322ا

 .........................................................................................Atlantique fish farm322ا

 .......................................................................................... ESPACES CREATIFS322ا

 .............................................................................................................FM CUIR322ا

 ................................................ LA BORGHESIANA BELLA CIAO SARL AU 323ا

 ....................................................................................................Villa Ismakala323ا

 ..................................................................................................... Moules Land323ا

 .................................................................................... Sté. CHEBBI SERVICES323ا

 ............................................................................................................S.S GARD3ا2ا

 ..........................................................................................................WF IMMO3ا2ا

 .................................................................................ERUDITE COUNSELING3ا2ا

 ............................................................................ AZIZ CASH SARL 25ا3عزيز كاش

 ................................................................................................LOCATION BAJI325ا

 ................................................................................................................GOLBY325ا

 ...................................................................................... BELKACEM NEGOCE325ا

 ......................................................................................................... L›OUME-K3426

 ....................................................................................................... RAHA INFO3426

 .............................................................................................................. ORAVIA3426

 ......................................................................................................CAB ADVICE3426

 ........................................................................CENTRE BOREL-MAISONNY3426

 ............................................................................. NAVETTE LAHLOU TOUR327ا

 .................................................................................................................K1LTD327ا

 .........................................................................................................PARA HIBA327ا

 .............................................................................................................. ORAVIA327ا

 ...................................................................................STE: RAPID RECOVERY3428

.................................................................................................................. 3428بي ماها 

 ..........................................................................................BOHEMIA DESIGN3428

 ......................................................................................RETERDAM MARBRE3428

 ......................................................................................RETERDAM MARBRE329ا

 ............................................................ Société immobilière EL YASMINA 3329ا

 ............................................................................................... INSY ACADEMY329ا

 ...............................................................MIMOUN TRANS  STRASBOURG329ا
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 ..................... H.R DES EQUIPEMENTS ET TRAVAUX GENERAUX SARL330ا

..................................................................................................................  ITRC330ا

 ............................................................................................BARAKA EXPRESS330ا

 ......................................................................................... ELMOUJAHID LINE330ا

 ................................................................................................. FLUFFY TRANS331ا

 ....................................................................................................LOC IN KECH331ا

 .................................................................................................. 31ا3بولونجري سد2د

32ا3با2تي باتي............................................................................................................... 

 ........................................................................................................... MTCOUV332ا

 ............................................................ SMARTHUNTER MAROC SARL AU332ا

 ....................................................................................... URBAN COSMETICS332ا

 .......................................................................................BIO LOCAL SARL AU333ا

 .......................................................................................................... INS LASER333ا

 ........................................................................ STE GOLDEN GUI-TRAVAUX333ا

 ................................................................................................SRC COMPANY333ا

 ...................................................................................................JANYAM SARL3ا3ا

 .................................................................................................. SAMELITE 3693ا3ا

 ................................................................................SOCIETE RADI AGRICOL3ا3ا

 ............................................................................................................M J KECH3ا3ا

 ................................................................................................YOSI BUILDING335ا

 ........................................................................................................... MAKKAD335ا

 ............................................................................................ TYR TOURS SARL3436

 .....................................................ALGORITHMICS AGADIR PRIVATE SAR3436

 ...............................................................................................ISLY PEPINIERES3436

 ........................................................................................ STE MAPREFA SARL3436

 ................................................................................. STE MAPREFA SARL AU3436

 ........................................................................................ STE MAPREFA SARL337ا

 ................................................................................... SOCIETE BOXIMITRAV337ا

 .................................................................................................Y.S.R TRADING337ا

 ....................................................................................................STAR WORKS337ا

 ................................................................................STE SAFA TOURISTIQUE3438

 ........................................................................STE HARD CONSTRUCTION3438

..................................................................................................................  L.D.K3438

 ....................................................................................................... CH-MANAL339ا

 ......................................................................................................GBK GROUP339ا

 .....................................................................................OXEN TECHNOLOGY339ا

 ........................................................................................................DARBTECH30اا

 ............................................................................................... MEDICADVISER30اا

 ........................................................................................PACKITOU SARL AU30اا

 .........................................................................................MEKSA INDUSTRIE30اا

 ........................................................................................................EL AOUTAR30اا

 ..................................................................................................... NASR SAHEL31اا

 ....................................................................................PARFINDUST MAROC31اا

 .............................................................................................. PARA VECTORIA31اا

 ................................................................................................ILY EMBALLAGE32اا

 ................................................................................... STE EVOLUTION CALL32اا

 .....................................................................................................AGRIMAYOR32اا

 .....................................................................................STE MPMM SARL A.U32اا

3اا3فياللي بروكر.......................................................................................................... 

 ......................................................... PERLE CHOCOLATIER ET FLEURISTE33اا

 ....................................................................................................... 3اا3 2كوب............

 ...............................................................................................BOVINS BELFAA33اا

 ...............................................................................................CK REAL ESTATE3ااا

ااا3بيست هيلث......................................................................................................... 

 ................................................................RAWAN-TECH EX CHOICE DECO3ااا

 ....................................................................................... ADEV CONSULTING3ااا

 .....................................................................................3S DEVELOPPEMENT35اا

 .......................................................................................................ELEKEVOLU35اا

 .....................................................................................................CHAL AMAN35اا

 ...................................................... » ANFA REALISATION » 5اا3 نفا رياليز سيوا

 ..................................................................................................... «iBayt» SARL3446

 ..................................................................................................CITTA CUCINA3446

 .................................................................MARTIN BECARD CONSULTING37اا

 ......................................................................................... NOUR EVO 7اا3نور إ2فو

 ............................................................................................MCJINVESTMENT37اا

 ............................................................................................ FJMANAGEMENT37اا
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3448مدرسة  لحالقة بوعزة......................................................................................... 

3448ريف ريج................................................................................................................ 

 ........................................................................................LINA ENGINEERING3448

 .......................................................................SOCIETE TELECOM EST SARL39اا

 ..................................................................................................SILVER VALLEY39اا

 ..............................................................SOCIETE TARBAMIS PROJET SARL39اا

 ........................................................................................TRANSCONS NEGO39اا

 .........................................................................................LUX DECOR EVENT350ا

 ..................................... MIDDLE EAST RADIO TELEVISION MOROCCO350ا

 ......................................................................................EVENTCOM MAROC350ا

 .................................................................................................RANIA EVENTS350ا

 ..........................................................................................................TIDSI GAZ351ا

 .................................................................SOCIETE R.K DEVELOPPEMENT 351ا

 .......................................................................................RCH TECHNOLOGIE351ا

 ...........................................................................................................ESPOBRA 352ا

 ................................................................................KOLCHI HDAK SARL AU352ا

 ......................................................................................... TURKISH AIRLINES352ا

 ...................................................................................................UMAG DISTRI353ا

53ا3أبر ج  نفست........................................................................................................ 

 .......................................................................................................B 6 CAPITAL353ا

 STE AL MASRIA AL FARANSIA POUR LE COMMERCE ET LA

 ....................................................................................DISTRIBUTION3ا5ا

 ................................................................................................ ADJUD AAMAR3ا5ا

 ............................................................................................. D.M.K BUSINESS3ا5ا

 .............................................................................................................. SELBAN355ا

 .................................................................................................IRIS WELLNESS355ا

 ...............................................................................................AIRTA TRAVAUX355ا

 ......................................................................................................VIVA SMART3456

 ............................................................................................ DEVCORP  3456د2فكور

 ........................................................................................................... ORIENT T3456

 ........................................................................... LACHGAR TRUCK MAROC3456

 ..........................................................................................OTMAN ALKHAYR357ا

 ...........................................................................ASSAKANE AL MAYSSOUR357ا

 ...........................................« PERFORMANCE GROUPE MAROC «  PGM357ا

 ......................................................................................................BOOSTPERF3458

 ............................................................................ASSAKANE AL MAIMOUN3458

 ...........................................« PERFORMANCE GROUPE MAROC «  PGM3458

 .......................................................................................... MAJMOUAA SALD359ا

 .......................................................................................................ARAB SONS359ا

 ............................................................................................. AL MOUJAZ ECO359ا

 ............................................................................... SPORT KID  S ACADEMY3460

 ..............................................................................................STE ABID MEDIA3460

 .....................................................................................................HFG MAROC3460

 ............................................ NORTH GRAINS AND CEREALS COMPANY3461

 ....................................................................................OURANOS BUILDING3461

 ................................................................................................ AMAJ PASTRIES3461

 ......................................................... ASSEBBAN NORD CONSTRUCTION3462

 ....................................................................... FIRDAWSS ORIENT SARL AU3462

 .............................................................................................................HFN BAT3462

3462برننكونستر2كسيوا.............................................................................................. 

 ..................................................SAMI ARCHITECTURE STUDIO SARL AU3463

 .............................................MOUZOUAD BRODERIE TEXTILE SARL AU3463

 ............................................................................................................. CHILLAS3463

 ............................................................................................................. CHILLAS3464

 ................................................................................................... MERY VISION3464

 .............................................................................................................ICE CAFE3464

 ................................................................................................. PARA-SAYDALI3464

 ...............................................................................................ALTER-SYSTEME3464

.................................................................................................................. HROK3465

 ....................................................................................................... RELAX-SUN3465

 .................................................................................................................EYE - T3465

 ........................................................................................................ CABINSIDE3466

 ....(SOCIETE GENERALE DE LA TECHNOLOGIE INTELLIGENTE )SGTI3466

 .............................................................................................................top toner3466

 ........................................................................................MOROCOMMERCE3466

 ...................................................FRERES DAKDAKI DE TRAVAUX DIVERS3467
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 ...................................................................................... MAITRISE FONCIERE3467

 ......................................................................................................MEGA RENT3467

 ......................................................................................................... DABADOC3467

 ....................................................................... SOCIETE TAGAROUMT SARL3468

 ..............................................................SOCIETE SADKI SERVICE SARL AU3468

 .............................................................................................................CEFETRA3468

 ....................................................................................................sahara art pro3468

 .......................................................................BERNOUKH IMMO SARL.AU3468

 ....................................................................................................... T.K WORKS3469

 ........................................................................................................... KHACHIA3469

 ...............................................................................................................JOCKER3469

 ............................................................................................... YC LOGISTIQUE370ا

 .................................................................................................CZAR GROUPE370ا

 ............................................................................STE AZOUL DES SERVICES370ا

 .........................................................................................................FLEX PORT370ا

 .................................................................................... KATIM PRO SERVICES370ا

 ................................................................................ ZAJUDA SARL AU  71ا3ز جود

 ............................................................................................................. 71ا3بر كتيميد

 ............................................................................................................. RENTIFY372ا

 ...................................................................................SEVILLANA QUIMICAS372ا

 ................................................................................................. KERRAZ LAND372ا

 ................................................................................................. KERRAZ LAND372ا

 ................................................................................................STE ANZAR-IRR372ا

 ......................................................................... CENTR›AO PERFORMANCE373ا

 ........................................................................ SEMILLAS DE CAFE SARL AU373ا

 ...................................................SOCIETE MOUATASSIM DISTRIBUTION373ا

 ..............................................................................................SUD-EST TOURS3ا7ا

 .............................................................................................................EVOIRES3ا7ا

 ............................... CLINIQUE INTERNATIONALE DE MOHAMMADIA3ا7ا

 ..................................................................................ORA STATION SERVICE375ا

 .....................................................................RAMO PHARM PROMOTION375ا

 ...........................................................................................ECT EQUIPEMENT3476

 .................................................................................................... AUTO DOHA3476

 ..........................................................................................ALBONYAN 4 YOU3476

 ....................................................................... MAROC NDANDE AMI SARL3476

 ............................................................................. SOCIETE INTERORGANIC377ا

 ................................................................................................................STE QZ377ا

جيبغالطار  2د2تيغ  شركة    GIBRALTAR EDITING SERVICES SARL

3478سيغفيس................................................................................................. 

 .........................................................................................KARMIK KOKOON3478

 .....................................................................................................A.M.I.E  3478شركة

 ............................................................................... GLOBAL HEALH ACCESS379ا

 .......................................................................... PHOTO KHANDY SARL AU379ا

 ........................................................................................................... ABC REST379ا

 ......................................................... BEL AID DEVELOPMENT COMPANY379ا

 ................................................................................... LA RAMBLA VOYAGES3480

 ......................................................... INITIATIVES ET CREATIONS MAROC3480

 ........................................................... MOYZA TRADING NORTH AFRICA3480

 ................................................................................... GLORYA ART SARL AU3480

 AL IDRISSI INTELLECTUAL FOUNDATION FOR STUDIES AND

 ............................................................................................ RESEARCH3480

 ..................................................................................HAZ PIZZA ET DELICES3481

 ............................................................................................................ OUGDDI3481

 ...................................................................................................STE BINANAD3481

 ....................................................................................................CARRE BRUN3481

 ............................................................................................................ G.P.I.O.O3482

 ........................................................................................ STE NITA TRAVAUX3482

 ...........................................................................................................ECO3 MK3482

 ................................................................................................ SL COMERCIAL3483

 ............................................................................................................. TAHALIL3483

 .................................................................... LES 3 AMIS DE L›ATLANTIQUE3483

 ................................................................................................................TASBIH3483

3484منتور د2الك بريفي............................................................................................... 

 ...................................................................................HOUDA TRANSPORTS3484

 .......................................................................................UGH-ENGINEERING3484

 .............................................................................................YOMAJI TRANSIS3485
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 .....................................................................................................OLIVRAISON3485

 .......................................................................... SOCIETE MBRZ TRAV SARL3485

 ..................................................................................................STE BIOFRUCT3485

 ......................................................................................................CHOMATRA3486

..................................................................................................................  TMCS3486

 ......................................................................................... EL AROUSY TRANS3486

 ...........................................................................................F&S TECHNIQUES3486

3487 لكبي�سي لل قار..................................................................................................... 

 ...................................................................................................MESFILATRAV3487

 ............................................................................. ALPHA TUCANO MAROC3487

 ...................................................................................................... MEDIA BND3488

 ............................................................................. ALPHA TUCANO MAROC3488

 .................................................................................SOCIETE MALUPA SARL3488

 ................................................................BOUZIANE LOTISSEMENT ET TP3488

 ................................................................................................FORCES MEDIA3489

 ................................................................................................... ALO INTERIM3489

 ..............................................................................................STE  THE HIKERS3489

 ...........................................................................................................ALMOND390ا

 ................................................................... ZERO SUGAR HEALTHY FOOD390ا

 ....................................................................................PATISSERIE LA SIRENE390ا

 ...................................................OMAR & ZYAD DE PROMOTION ET TD390ا

 ..........................................................................................................SAMI TRIP391ا

 ............................................................................................... RY RESIDENCES391ا

 ........................................................................................ NAVIGATEUR.TECH392ا

 ...........................................................................PALOMA HOLIDAY GREEN392ا

 ........................................................................................................ MOBIMOB392ا

 ....................................................................................................MYSTER YOU392ا

 ............................................................................................SUPREME INVEST393ا

 ................................................................................................ROLLINGPROD393ا

 ......................................................................................... AMAOUI PRESTIGE393ا

ا9ا3أفترشيب............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... H-LINK3ا9ا

 ...............................................................................BECHLE RESTAURATION3ا9ا

 ............................................CENTRE PRIVE DERFOUFI DE FORMATION395ا

 ......................STE PRESTIGE ET IMMOBILIER CONCEPTION -SARLAU395ا

 ........................................................................................................YAD FI YAD395ا

 ....................................................................................QUINCAILLERIE RIMA395ا

 .................................................. BOOMLIK PROMOTION IMMOBILIERE3496

 ...........................................................................................................MOIMPO3496

 ....................................................................................AL AKHAWAYN STYLE3496

 ................................................................................ OTTAWA REALISATION 397ا

 ................................................................................................... SOKA DECOR397ا

 ............................................................................. ALPHA TUCANO MAROC397ا

97ا3هيلبي بروجيكت................................................................................................... 

 ..........................................................................................................JILI TRANS397ا

 ...................................................................................... STE ZAKARIA PLANT3498

.................................................................................................................  RYDO3498

 ................................................................................................. STE CUISI MAX3498

 ......................................................STE MRINI & TALBI RENTAL CAR SARL399ا

 .......................................................................................................ATLASOLEIL399ا

 ........................................................................................... STE AALAF TIOULI399ا

 ............................................................................................ EL FAOUZE CASH3500

 .............................................................................BEST VIANDES ABATTAGE3500

 .................................................................GREEN GLOBE TECHNOLOGIES3500

 ............................................................................. JNANE SBIT AUTO ECOLE3501

 ................................................................................TECNICARTON TANGER3501

AUTO ECOLE NOUR KHALIL3501 سيارة  لت ليم نور خليل............................... 

 ..................................................................................................... eComgrowth3501

 ...............................................................................................YOFAB NEGOCE3502

 ......................................................................................... FAHSI FRUITS SECS3502

 ..................................................................................................... TDIMPERIAL3503

 ..................................................................................YOYO URBAN WORKS3503

 .............................................................................................PRÉSER SARL AU 3503

 .........................................................................................................M TROIS A3503

 ........................................................................................«CAR WORKSHOP»350ا

 ..............................................................ASIAN KITCHEN SCHOOL PRIVEE350ا
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 .........................................................................................................GADIROYS350ا

 ......................................................................................................SOCIETE FSP3505

 ......................................................................................................SOCIETE FSP3505

 ................................................................ 3505دفسر...................................................

 ............................................................................ MILLENAIRE IMMOBILIER3505

 .................................................................AUTOS NOUJOUM 3506أوطوس نجوم

 .......................................................................................................... SPAINCER3506

 .............................................................STE MAROC SALAM MOTOCYCLE3506

 ......................................................STE ZOUAGHA PONT TECHNOLOGIE3506

 ................................................................................................... TELARO CAFE3506

 ..................................................................................................FORCE BETON3507

 ......................................................................................................SOCIETE FSP3507

 ........................................................................................M A SPEED CAR sarl3507

 ....................................................................................................WORKEVENT3507

 ............................................................................................................SAMAVIR3508

 ..............................................................................................................MI CALL3508

 ................................................................................................. GLOBAL CLICK3508

 ...........................................................................................STE LIONS INVEST3508

 ...................................................STE AKHOUTIR TRANSPORT SARL. A/U3509

 .......................................................................................................... JADI-PART3509

 ..................................................................................... TOP SIGNALISATION3509

 ..........................................................................................AL HANA STATION3510

 ........................................................................................................... TPP TRAV3510

 ................................................................................................MK7 BUILDING3510

 .................... ..................................................................................................DM3510

 .....................................................................STE HEMODIALYSE MY DRISS3511

 ........................................ STE BROTHERS TRAVEL ARTISANAL SARL AU3511

 .........................................................................SOCIETE BOUZNAR INVEST3511

MKTRAB3512    مكطر ب.......................................................................................... 

 ....................................................................................................... PAQS 3512 شركة

 ........................................................................................... MAK BRO INVEST3512

3513جيتد2جيتال......................................................................................................... 

 .......................................................................................... TEK DATA SYSTEM3513

 ............................................................................................. ADVALIUM SARL3513

 ....................................................................................YOUMNA EL ABBED 33513

 .............................................................................................. LONA CAR SARL351ا

 ...................................................................................LAMRINI APARTMENT351ا

 ............................................................................................TARGA OUVRAGE351ا

 .................................................................................. WORLD INVEST AUTO351ا

 ................................................................................................. 3515خدمات  لقاسمي

 ........................................................................................M-BOUZIDI INVEST3515

 ............................................................................ ACADEMY AUTO CENTER3515

 ........................................................................................................TAZI PLAST3516

 .............................................. JUD PEINTURE ET DECORATION SARL AU3516

 ........................................................................................ PRESTART AGENCY3516

 ..........................................................STE WORLD TRANS LOGISTIC SARL3517

 ........................................................................................................ SRC IMMO3517

 ................................................................................................. FLOO AGENCY3517

 ........................................................................................... STE HYTRAV SARL3518

 ....................................................................................................... MASMODA3518

 ......................................................................... PARASISMIQUE CONCEPTE3518

 .............................................................................................IYSY SOLUTIONS3518

 ...............................................................................................MOBILE MINDS3519

 .................................................. Bureau Marocain de Contrôle Technique3519

 ...................................................................................... RALM CONSULTING3519

 ...........................................................................SOCIETE HOTEL JIAD SARL3520

 ............................................................. OUISLANE AMÉNAGEMENT 3520شركة

 ........................................................................................................SAMA BOIS3521

 .................................................................................................... L.A ETANCHE3521

 .........................................................................................FUTURE ASSABBAB3521

 .......................................................................................................COMDELEC3521

 ...........................................................................Agri business professionnel3522

 ......................................................................................................TAZMUELLA3522

 ........................................................................................................LINAPROM3522

 ................................................................................................«STE BASELOG»3523

 .........................................................................................................THE BEAST3523
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 ..............................................................ENEL GREEN POWER MOROCCO3523

 ..............................................................................FOUR LAGADEC MAROC3523

 ..............................................................................................HYMYMY-ا352حميمي

 ..................................................................................................B3M SERVICES352ا

 .........................................................MAROC LEASING ا352 لــــــمــغـــر بـــيــة    لإل 2جار

 ....................................................................................................... GUIDE WEB3525

 ...........................................................................................MEDICOPHARMA3525

 .................................................................................. SOCIETE M2E SARL AU3525

 ...................................................................................................VEPRALI SARL3526

 ................................................................................................. VALERY STORE3526

 ........................................................ STE FAM CHGAG TRAVAUX SARL AU3526

 .................................................................................. SOCIETE M2E SARL AU3526

 ....................................................................................................... AFRICA BIO3527

 .....................................................................................................KEMACEXPO3527

 ...................................................................................... SOCIETE MERCATRA3527

 ...............................................CENTRE SECRET DE BEAUTE CHEZ ZINEB3528

 ................................................................................................... 3528ميطود  لريحاني

 ....................................................................................SAHARA DESERT TRIP3528

 .......................................... SOCIETE TRANSVERSAL DEVELOPEMMENT3529

 .......................................................................... STE OPHTALIGNE SARL AU3529

 ......................................................................................................... RAJI TOUR3529

 ..........................................................................TACHYED AMENAGEMENT3529

 .......................................................................... STE PALAIS DE SANDWICH3530

 ................................................................................................... AS paraíso YH3530

 ....................................................................................... ARRAJHI AGRI SARL 3530

3530 ملهر ز للتغذ2ة....................................................................................................... 

 ...............................................................................................MOUFI SERVICE3531

 .......................................................................... L.R.S ASSISTANCE SARL AU3531

 ..................................................................................STE ABOU SALIM SARL3531

 .........................................................GLOBAL SERVICIO MEDITERRANEO3532

 ............................................................ SOCIETE IMMOBILIERE ROSTAND3532

 ................................................................................................OMT BUSINESS3532

 ....................................................................................................... 3533رياض رقم 10

 .........................................................................................ELYX CONSULTING3533

 ......................................................................... AHZ DENTAL EVENTS SARL3533

 ...........................................................................................SOCIETE 2D TRAV 3533

 .............................................................................................................LS COOL3533

 .............................................................................. FIRSTSTEP CONSULTING353ا

 .............................................................................................................COSMET353ا

 ............................................................................................ AVERDA TANGER353ا

ا353وندر بارتنرز ميدل  يست  فريكا........................................................................... 

 ...................................................................................... DETROIT PLUS SARL3535

 .................................................................................................................XALKA3535

 .......................................................................................GO PLUS LOGISTICS3535

 ............................................................................................. LYKSOR MAROC3535

 ...........................................................................KALARI SERVICES SARL AU3536

 ..........................................TRANSPORT GLOBAL BUSINESS SOLUTION3536

 ............................................................................ 3536بيوند دو بوند ري   نفيستمنت

 ....................................MACHAAL SIHAM ‹›DIVINE CHEZ  SIHAM spa‹› 3536

 ............................................................................................................... Z.O.A.S3537

 ............................................................................................ O›TALEB SERVICE3537

 ..............................................................................................BRIKH TRAVAUX3537

 ................................................................STE MY MENUISERIE MODERNE3538

 ............................................................. NOUVELLE SOCIETE MAGIDEUTZ3538

 .................................................................................SOCIETE PARA BENATTI3538

 .........................................................................................Healthcare Systems3538

 ............................................................. NOUVELLE SOCIETE MAGIDEUTZ3539

..................................................................................................................  TAXI 43539

 ...................................................................................................... PROMO B.A3539

 ............................................................................ 0ا35بيوند د و بوند ري  نفيستمىت

 ............................................................................................................ MEKATN350ا

 .............................................................................................MYS PAPER SARL350ا

 .................................................................................................... IRAION 1ا35شركة

 ................................................................................................HBZ AGRICOLE351ا

 ................................................................................................MAISON TAWIL351ا

 ........................................................................................STE BENJAM TRANS352ا
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 ........................................................................................... ABONO SERVICES352ا

 ......................................................................................................ABDA RIDER352ا

 ......................................................................................................... DA MESSA352ا
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AFRI CONSULT

VOTRE PARTENAIRE CONSEIL

CIDAPETERSIME MAROC

SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقر  لشركة : شارع  لزرقطوني رقم 

219، إقامة  لبردعي  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 1-20100  لد ر لبيضاء

مستحلص من  لقانوا  ألسا�سي
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   حسب 

تم  بالد ر لبيضاء،   2022 أبريل   21  

محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

ذ ت  لشريك  لوحيد مميزتها كالتالي :

تسمية  لشركة :

.CIDAPETERSIME MAROC 

 لرأسمال : 100.000 درهم.

:  لشركة   لشريك  لوحيد 

 CIDAPE COMPAGNIE POUR

 L’IMPORTATION ET LA

 DIFFUSION D’APPAREILS ET DE

 ،PRODUITS POUR L’ELEVAGE

شركة  ألسهم  ملبسطة ذ ت  لقانوا 

أورو،   100.000 رأسمالها   لفرن�سي، 

 191  لكائن مقرها بزنقة بيليار رقم 

فرنسا،  ملقيدة  باريس   75018

بالسجل  لتجاري و لشركات بباريس 

و ملمثلة  21ا،  اا3   250 تحت رقم 

أليس  رئيستها،  لسيدة  قبل  من 

.ALICE VINCHON  فانشوا

شارع  لزرقطوني   : مقر  لشركة 
إقامة  لبردعي  لطابق   ،219 رقم 

 20100  -1 رقم   ألول  لشقة 

 لد ر لبيضاء.

غرض  يهدف   :  لغرض  ملوجز 

 لشركة في  ملغرب وفي  لخارج إلى :

إجارة  بيع،  إحد ث،  إقتناء، 

إنتاج،  ستير د،  زر عية،  ستغالل، 

جميع  ملو د  ونشر  توزيع  تصد2ر، 

و ملنتجات للتربية.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تقييدها 

بالسجل  لتجاري.

إا   : وصالحيات  لتوقيع   ملسير 

أول  لشريكيا في  لتسيير هما :

 ALICE فانشوا  أليس   لسيدة 

فرنسية  لجنسية،   ،VINCHON

رقم  لجو ز  لسفر   لحاملة 

3ا13CI592،  ملزد دة في 19 سبتمبر 

بفرنسا،   16 بباريس  لد ئرة   1978

و لساكنة بزنقة بيير دومور رقم 72 

75017 باريس فرنسا.

بوكو  كريسطوف   لسيد 

 ،CHRISTOPHE BOUCAULT

لجو ز  فرن�سي  لجنسية،  لحامل 

 لسفر رقم 18FV06123،  ملزد د في 

18 2وليو 1971 بشاتيلورو، بفرنسا، 

 7 رقم  دوبيير  بطريق  و لساكن 

71330- ساا جيرماا دو بو  فرنسا 

ملدة غير محدودة.

م ا  صالحيات  لتسيير  2مارساا 

أو كل على حدة.

بالسجل  تقييد  لشركة  تم 

2نا2ر   18 في  بالد ر لبيضاء   لتجاري 

2023 تحت رقم 568085.

و إل2د ع  إنجاز  لتسحيل  تم 
قبل  ملركز  إلقليمي  من   لقانوني 
لإلستثمار بالد ر لبيضاء عن إش ار، 

 لشريكاا في  لتسيير.
AFRI CONSULT

SARL AU

1 P

OLIVEX MAROC
على إثر  لجمع  ل ام  ملن قد 2وم 
 OLIVEX لشركة   2023 2نا2ر   10
 100.000.00 رأسمالها   ،MAROC

درهم تقررما 2لي : 
باع  لسيد  لهاللي عبد هللا )1000 
عبد  لفائدة  لسيد  لكتاني  حصة( 

هللا.
 ستقالة  لسيد  لهاللي عبد  ل الي 

من مهامه في تسيير  لشركة.
هللا  عبد  ت ييا  لسيد  لكتاني 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
تحيا  لنظام  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
بسال  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2023 2نا2ر  ا2  بتاريخ 

29ا0ا.
2 P

 RABAT FUNK
PRODUCTION

SARL
على إثر  لجمع  ل ام  ملن قد 2وم 
 RABAT لشركة   2022 ديسمبر   22
 FUNK PRODUCTION SARL
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  شركة 
ومقرها  درهم،   100.000 رأسمالها 
أ،  عمارة  إقامة  سامة،   إلجتماعي 
 لطابق  لر بع، شقة رقم 8، س يد 

حجي سال  تقرر ما 2لي :

حل  لشركة.

إعالا  لسيد  لوشيري عبد  ل الي 

كمصفي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

بسال  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   2023 2نا2ر   26 بتاريخ 

50ا0ا.

3 P

SOCIETE 3A TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر : مكناس زنقة ا1 رقم 7 

حي  لنصر  ملد2نة  لجد2دة

حل  لشركة مسبقا
ت يا مصفي  لشركة 
وتحد2د مقر  لتصفية

 لسجل  لتجاري رقم : 25631

محضر  لجمع  ل ام  بموجب 

ذ ت  شركة  فإا   إلستثنائي، 

رأسمالها   ملسؤولية  ملحدودة 

100.000 درهم، مقرها  إلجتماعي، 

قرر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 ما 2لي : 

حل  لشركة  ملذكورة أعاله ل دم 

 شتغالها منذ تأسيسها.

محمد  شبيشب  ت ييا  لسيد 

أعاله  كمصفي  لشركة  ملذكورة 

وتحد2د مقر  لتصفية.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

بمد2نة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2020 2نا2ر   3 بتاريخ  مكناس 
رقم 10.

من أجل  لبياا و إلشارة

4 P

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

2لتزم  مل لنوا في ميد ا  إلشهار  لقانوني إثبات هويتهم و لسلطات  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أ2ة مسؤولية فيما 2ت لق بمضموا  إلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
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STE Z TAHA SHOP
SARL

حل  لشركة
بمقتض�سى  لجمع  ل ام 
ديسمبر   31 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
2022 تقرر حل شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ز .طه شوب مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ا  درهم   100000
 إلجتماعي بشارع  شبيلية رقم 39 حي 

موالي  لحسن تطو ا.
على  لفسخ  لتر �سي  لشركاء 

 ملسبق.
بشارع  مقر  لتصفية  وحدد 
حي موالي  لحسن   39  شبيلية رقم 

تطو ا.
وعيا :  لسيد طه  لزيدي وعنو نه 
 2 تاشفيا عمارة  بشارع 2وسف بن 

طابق 3 تطو ا كمصفي للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة ومحل تبليغ  ل قود و لوثائق 
 ملت لقة بالتصفية ال حدود مفروضة 

لهم.
كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  إلبتد ئية بتطو ا 
رقم  تحت   2023 2نا2ر   16 بتاريخ 

.2677
مقتطف للنشر و إلشهار

5 P

STE. PEL MED
SARL

قفل تصفية  لشركة
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 ديسمبر   31 في   ملؤرخ 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تصفية  قفل 
محدودة STE. PEL MED SARL مبلغ 
وعنو ا  درهم   1500.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي  لشقة  لو ق ة 
قرب  أرض  لبردعي  طابولة  بحي 
ا2  رقم   1  ملسجد  ملحسنيا طابق 
ب د  إلطالع على  تطو ا.قرر لشركاء 
تقرير  ملصفي و ملصادقة عليه وعلى 
حسابات  لتصفية إبر ء ذمة  ملصفي 
ب د  وقررو   كمصفي  مهامه  وإنهاء 

ذلك إنهاء عمليات  لتصفية. 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني: 

2نا2ر   26 بتاريخ  بتطو ا   إلبتد ئية 

2023 تحت رقم اا27.
مقتطف للنشر و إلشهار

6 P

شركة مختبر عبدالوي
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 لرأسمال  إلجتماعي : 100000.00 

درهم

 ملقر  إلجتماعي : د ئرة زو غة فاس 

10 شقة رقم 2  لطابق 1 تجزئة زهرة 

عمارة ب 

003127408000036

ت.م.ش : 52633414

ت.ض 13440699 فاس

ض.م 73641 س ت

 ن قد  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
عبدالوي  مختبر  شركة  لشركة 

 2023 2نا2ر   3 بتاريخ  ش.م.م.ش.و 

 2 رقم  شقة   10 فاس  زو غة  د ئرة 

1 تجزئة زهرة عمارة ب تقرر   لطابق 

ما 2لي :

إعتماد تقرير مصفي  لشركة.

إبر ء  لذمة ملصفي  لشركة.

إغالق وتصفية  لشركة.

تشطيب  لسجل  لتجاري.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   2 بتاريخ 

6008  لسجل  لتجاري 73641.

7 P

AC DIVERTISSEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأس مال : 60.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : 0ا،شارع  ملقاومة، 

 لطابق 7 رقم 120  لد ر لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم 511839

قر ر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

2نا2ر   27 في   إلستثنائي  ملن قد 

2023، تقرر ما 2لي :

في  حصة  ا2  بيع  على   ملو فقة 
أميا  لشر 2بي  ملكية  لسيد محمد 

لصالح  لسيد حكيم بر دة بابي.
حصة   120 بيع  على   ملو فقة 
مريم  لشرقاوي  ملكية  لسيدة  في 
رجاء  لصالح  لسيدة   ملرسلي 

 لشر 2بي.
في  حصة   60 بيع  على   ملو فقة 
ملكية  لسيدة رجاء  لشر 2بي لصالح 

 لسيدة هند بر دة بابي.
في  حصة   60 بيع  على   ملو فقة 
ملكية  لسيدة رجاء  لشر 2بي لصالح 

 لسيد مهدي  لتازي.
في  حصة   90 بيع  على   ملو فقة 
بابي  بر دة  حكيم  ملكية  لسيد 

لصالح  لسيدة هند بر دة بابي.
بابي  بر دة  هند  ت ييا  لسيدة 

مسيرة مشاركة.
بابي  بر دة  حكيم  ت ييا  لسيد 

مسير  مشاركا.
صالحيات لإلجر ء ت  لشكلية. 

باملحكمة   : تم  إل2د ع  لقانوني 
رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

857074 بتاريخ 3 فبر 2ر 2023.
8 P

FUNFRIES
فانفر 2ز

شركة مساهمة
رأسمالها : 86.200.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : قط ة 27،  لتجزئة 
 لصناعية و دي 2كم،  لصخير ت 

تمارة
 لسجل  لتجاري رقم 135675 تمارة

رفع  لرأسمال  إلجتماعي
تحييا  لنظام  ألسا�سي

ر  لجمع  ل ام  لغير  ل ادي  قر 
رفع   ،2022 ديسمبر   22 بتاريخ 
كاا   لرأسمال  إلجتماعي  لذي 
إلى  مقسم  درهم   1.200.000.00
12.000 سهم من فئة 100.00 درهم 
بمبلغ  بمجملها،  حررت  للسهم، 
إلى  لينتقل  درهم   85.000.000.00
درهم وذلك بخلق   86.200.000.00
وإصد ر 850.000 سهم جد2د نقدي 

قدره 100.00 درهم للسهم.

و لدفع  تصريب  إلكتتاب  عا2ن 

بتاريخ 26 ديسمبر 2022 ما 2لي :

أا 850.000 سهم بمبلغ 100.00 

،  لتي تمثل رفع  لرأس  درهم للسهم 

للشركة  ملذكورة   ملال  إلجتماعي 

أعاله  كتتبت بالكامل.

مبلغ  تحرير  تم  أنه 

2مثل  درهم  لذي   85.000.000.00

مبلغ رفع رأسمال بالكامل من طرف 

 ملكتتب.

 85.000.000.00 حرر هذ   ملبلغ 

د2وا  لشركة  مع  بمقاصة  درهم 

طبقا  و ملستحقة   ملحددة  ملقد ر 

للشروط  لتي حددها  لجمع.

 31 بتاريخ  مجلس  إلدرة  عا2ن 

ديسمبر 2022 ما 2لي :

سهم  لجد2دة   850.000 أا 

100.00 درهم للسهم،  ملكونة  بمبلغ 

بمبلغ  لرفع  لرأسمال  إلجتماعي 

تم  قد  درهم،   85.000.000.00

 كتتابها بالكامل.

هذ   حرر  كتتابه  أا  ملكتتب 

د2وا  لشركة  ملحددة  بمقاصة مع 

 ملقد ر و ملستحقة وبالتالي تحقق رفع 

 لرأسمال  إلجتماعي بصفة نهائية.

كما قرر نتيجة لذلك ت د2ل  ملادة 

7 وتحييا  لنظام  ألسا�سي.

: لدى مكتب  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتمارة  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

رقم  تحت  فبر 2ر2023   3 بتاريخ 

.9853

بت د2ل  لسجل  وضع  لتصريب 

بكتابة  فبر 2ر   2 بتاريخ   لتجاري 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

تحت   2023 فبر 2ر   3 بتاريخ  بتمارة 

رقم 227 من  لسجل  لترتيبي.
من أجل  لنشر و إلشهار

 ملمثل  لقانوني

9 P
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 MASSARAT BUSINESS
CONSULTING

S.A.R.L AU
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر   21 بتاريخ  في  لرباط 
نقل  ملقر  لرئي�سي  تم  قد   ،2022
 MASSARAT BUSINESS لشركة 
إلى   CONSULTING S.A.R.L AU
بن  شارع عالل  5ا1   ل نو ا  آلتي: 

عبد هللا رقم 8  لرباط.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.131933
10 P

 SOCIETE DE
 DEVELOPPEMENT
AGRICOLE AFRO-

MAROCAINE
SDAAM

SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم 

 ملقر  إلجتماعي : 15 شارع  ألبطال 
شقة رقم ا أكد ل  لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 11ا155
حل  لشركة 

 SOCIETE DE تخذ شركاء شركة 
 DEVELOPPEMENT AGRICOLE
 AFRO-MAROCAINE SDAAM
SARL خالل  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
باملقر   2022 ديسمبر   20 في   ملؤرخ 
 إلجتماعي للشركة  لقر ر ت  لتالية :

 SOCIETE DE لحل  ملبكر لشركة 
 DEVELOPPEMENT AGRICOLE
 AFRO-MAROCAINE SDAAM
طوعية  تصفية  إلى  وتحويلها   SARL

 عتبار  من هذ   ليوم.
إبر هيم  لصباري  ت ييا  لسيد 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 
رقم7اU1312 مصفيا للشركة طيلة 

مدة  لتصفية.
تثبيت مكتب  لتصفية  ملسجل في 
15 شارع  ألبطال شقة رقم ا أكد ل 

 لرباط.

باملحكمة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط بتاريخ فاتب فبر 2ر 

2023 تحت رقم 132758.
مقتطف من أجل  إلشهار

11 P

 LOUKM

S.A.R.L

A ASSOCIE UNIQUE

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  قد  بسال   2022 أغسطس   12

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة بمساهم وحيد و لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :

.LOUKM : لتسمية 

ش.ذ.م.م   :  لصفة  لقانونية 

بمساهم وحيد.

 لهدف  إلجتماعي : 

ممول حفالت ومط م.

 100.000.00  : رأسمال  لشركة 

درهم .

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 ملقر  إلجتماعي : بسال حي  لسالم 

بلوك 11 إضافي رقم 378.

د2د ي  2ونس  :  لسيد   لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  مسير 

محدودة.

رقم  لتقييد تحت رقم 37939.

12 P

DMJ LOGISTICS

SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت   2023 فبر 2ر   2 2وم  بالرباط 

لشركة  صياغة  لقانوا  لتأسي�سي 

محدودة  ملسؤولية بشريك وحيد لها 

 لخصائص  لتالية :

.DMJ LOGISTICS : لتسمية 

 لهدف : 

 لنقل  لوطني و لدولي للبضائع.

شارع  بن   59  :  ملقر  إلجتماعي 

سينا شقة رقم 11 أكد ل  لرباط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

تسيير  لشركة  عهد   :  إلد رة 

للسيد محمد م اد مير.

من فاتب 2نا2ر إلى    :  لسنة  ملالية 

غا2ة 31 ديسمبر.

وتسجيل   : تم  إل2د ع  لقانوني 

 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة 

فبر 2ر   2 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2023 تحت رقم 132835.

13 P

BTOH ENTREPRISE
RC N°131631

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 

قرر  لجمع   2022 نوفمبر   30 في 

 BTOH لشركة   ل ام  إلستثنائي 

مالها  رأس  ش.م.م   ENTREPRISE

مقرها  لرئي�سي  درهم   100.000

 1 إقامة  ماني متجر   16  ، في تمارة 

 لوفاق ما 2لي :

1000 حصة إجتماعية  لتي  نقل 

في حوزة  لسيد ز 2د كزوز إلى  لسيدة 

بالتالي مجموع  بشرى بكاري وأصبب 

 لحصص  إلجتماعية.

 لسيدة بشرى بكاري 1000 حصة 

إجتماعية.

وأصبحت  كزوز  ز 2د   لسيد 

هي  ملسيرة  بكاري  بشرى   لسيدة 

 لوحيدة للشركة.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني  وقد 

كتابة  لضبط باملحكمة   إلبتد ئية 

تحت   2023 2نا2ر   31 تاريخ  بتمارة 

رقم 9818.

14 P

 STE. BUREAU HORIZONS

COMPTA
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

رأسمال  لشركة : 10.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : رقم 1، شارع 

 لحسن  لثاني حي  لفرح سكتور ا 

 لقرية سال

 لسجل  لتجاري : 14067

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

بتا2خ 10 2نا2ر 2023 قرر ما 2لي :

 لحل  ملسبق للشركة.

رشيد  منصور  ت ييا  لسيد 

مصفي للشركة.

بال نو ا  مقر  لتصفية  تحد2د 

رومي حي  لشيخ  زنقة  ا  رقم   لتالي 

 ملفضل سال.

باملحكمة    : تم  إل2د ع  لقانوني 

 40463 رقم  تحت  بسال   إلبتد ئية 

بتاريخ 30 2نا2ر 2023

15 P

كنسكرياتيف
تأسيس شركة

في  منجز  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2022 نوفمبر   15 بتاريخ   لرباط 

مسؤولية  ذ ت  شركة  قو نيا  إنجاز 

محدودة مميز تها كالتالي :

.CONSCREATIVE : لتسمية 

 لهدف : 

أشغال مختلفة وإنشاء ت.

شقة   30 إقامة   :  ملقر  إلجتماعي 

8، زنقة موالي  حمد  لوكيلي  لرباط.

  ملدة : 99 سنة.

درهم   100000.00  : رأسمال 

كل  قيمة  حصة   1000 إلى  مقسم 

و حد منها 100 درهم.

 إلد رة : 2د2ر  لشركة  لسيد أ2وب 

حمدي كمسير ملدة غير محدودة.

5 % إلنشاء   : 2قتطع من  ألرباح   

 إلحتياط  لقانوني.
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تم  إل2د ع  لقانوني   :  إل2د ع 

لدى   ملحكمة  بكتابة  لضبط 

فبر 2ر  ا2  2وم  بالرباط   لتجارية 

132801،  لسجل  تحت رقم   2023

 لتجاري رقم 165791.
عن  ملسير

 ئتمانية غريس

16 P

 ARCH 1’618
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وشريك وحيد

مقرها  إلجتماعي : 5ا شارع فرنسا 

شقة رقم 8 أكد ل  لرباط

تأسيس شركة
ا2  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط   2022 أكتوبر 

شركة تحمل  لخصائص  لتالية :

 ARCH 1’618  :  لتسمية 

ش.م.م.ش.و.

 لهدف  إلجتماعي : 

وتصميمات  ودر سات  أعمال 

م مارية.
درهم   100.000.00  : رأس  ملال 

1000 حصة إجتماعية  مقسمة إلى  

موزعة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

كالتالي :

بقيمة  إجتماعية  حصة   1000

بحوزة  لسيدة  للحصة  درهم   100
أسماء رحموا.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتقييد بالسجل  لتجاري.

5ا شارع فرنسا   :  ملقر  إلجتماعي 

شقة رقم 8 أكد ل  لرباط.

أسماء  ت يا  لسيدة   :  لتسيير 
رحموا مسيرة ملدة غير محدودة.

لقد تم   إل2د ع  لقانوني بكتابة 

باملحكمة  لتجارية بالرباط   لضبط  

 16 بتاريخ   131279 تحت  لرقم 

ديسمبر 2022.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقيد 

.164799

17 P

 STE. MOUSTAKIM
MOSAIQUE NEGOCE

ش.م.م.ش.و
نقل  لبضائع لحساب  لغير

مفاوضة
سيدي الميا كاف  لنسور خنيفرة

تأسيس
 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2023، تم تأسيس شركة ذ ت  2نا2ر 
و حد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

باملو صفات  لتالية .
 MOUSTAKIM  :  لتسمية 

.MOSAIQUE NEGOCE
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك و حد.
الميا  سيدي   :  ملقر  إلجتماعي 

كاف  لنسور خنيفرة.
 لغرض : 

نقل  لبضائع لحساب  لغير.
مفاوضة.

 100.000.00  لرأسمال : حدد في 
1000 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على  لشكل  لتالي :
 1000 محمد   لسيد  ملستقيم 

حصة.
: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 
ملدة  وذلك  محمد   لسيد  ملستقيم 

غير محددة.
تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 
 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط  
بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  إلبتد ئية 
30 2نا2ر 2023 تحت رقم 2023/34، 

 لسجل  لتجاري رقم 717ا.
18 P

STE. REEL SERVICES
ش.م.م.ش.و

وكالة لتحويل  ألمو ل
 وتقد2م  لخدمات

زنقة 5 رقم 11 حي  لنجاح خنيفرة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2023 2نا2ر   16  
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

و حد باملو صفات  لتالية :

.REEL SERVICES : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك و حد.
: زنقة 5 رقم 11   ملقر  إلجتماعي 

حي  لنجاح خنيفرة.

 لغرض : 

وكالة تحويل  ألمو ل.

 وتقد2م  لخدمات.

 100.000.00  لرأسمال : حدد في 

1000 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على  لشكل  لتالي :

 لسيد  خرفي محمد 1000 حصة.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

 لسيد  خرفي محمد وذلك ملدة غير 

محددة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط  

بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  إلبتد ئية 

30 2نا2ر 2023 تحت رقم 2023/35، 

 لسجل  لتجاري رقم 719ا.

19 P

STE. DIAFATE ZAID
ش.م.م.ش.و

د ر  لضيافة
 لطابق  ألول رقم ا تجزئة 

 ل بدالوي طريق مكناس خنيفرة

تأسيس
 11 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2023، تم تأسيس شركة ذ ت  2نا2ر 

باملو صفات  محدودة  مسؤولية 

 لتالية .

.DIAFATE ZAID : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.
:  لطابق  ألول   ملقر  إلجتماعي 
طريق  تجزئة  ل بدالوي  ا  رقم 

مكناس خنيفرة.

 لغرض : 

د ر  لضيافة.

 100.000.00  لرأسمال : حدد في 

1000 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على  لشكل  لتالي :

 لسيد زيد  بويغف 500 حصة.
 500 فاطمة  خمجاا   لسيدة 

حصة.
: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 
غير  ملدة  وذلك  زيد  بويغف   لسيد 

محددة.
تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 
 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط  
بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  إلبتد ئية 
30 2نا2ر 2023 تحت رقم 2023/36، 

 لسجل  لتجاري رقم 721ا.
20 P

STE. MARKET HAMRIA
ش.م.م.ش.و

بيع  ملو د  لغذ ئية
زنقة و د  لرتب حمرية خنيفرة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2023 2نا2ر   18  
ذ ت مسؤولية محدودة باملو صفات 

 لتالية .
.MARKET HAMRIA : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
مسؤولية محدودة.

: زنقة و د  لرتب   ملقر  إلجتماعي 
حمرية خنيفرة.

 لغرض : 
بيع  ملو د  لغذ ئية.

 100.000.00  لرأسمال : حدد في 
1000 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على  لشكل  لتالي :
 750 زونكي  نور لد2ن   لسيد 

حصة.
 250 مكريم  عبد  ل زيز   لسيد 

حصة.
: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 
 لسيد نور لد2ن زونكي وذلك ملدة غير 

محددة.
تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 
 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط  
بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  إلبتد ئية 
30 2نا2ر 2023 تحت رقم 2023/33، 

 لسجل  لتجاري رقم 715ا.
21 P
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د2ــو ا  ألستــاذ محمــد بــهــــردة 

  ملوثــق بــالرباط

    SDM  PHARMA شركة
شركــة مجهولــة  إلســم

 رأسمالها : 00.000,00ا.ا2    درهــم

مقرها ب : سال،  حصيا سال 

 لجد2دة، ز وية شارع عبد  لرحيم 

بوعبيد ومحمد حصار، 

.CC7 ملحل  لتجاري رقم 

 لسجــــل  لتجــــاري : 739ا2

تفـــويــــت أســهــــــم
أسـهـم  تفويـت  عقـد  -Iبموجـب 

بهـــردة،  محمد  مكتب  ألستاذ  تلقاه 

 ملوثــق بالرباط، بتاريـخ فاتب ديسمبر 

2022، فوتت  لسيـدة ليـلـى  لغـالســي 

لفائــدة  لسيـدة مريــم بحبـاح، مجموع 

 ألسهم  ل ائدة لها في  لشركة وقدرها 

8.000 سـهــم.  

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني   -II

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

تحت  2نا2ر2023،   30 بتاريخ  بسال، 

عدد 40468.
للخالصـــــة و لبيـــــــــاا

 ألستاذ محمد بهــردة، مـــوثق 

22 P

BELMEZ PROMOTION
SARL

تفويت  لحصص
تغيير  لشكل  لقانوا للشركة

وتحويل  ملقر  إلجتماعي
من  لجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط  مسجل  عادي  غير   ل ام 

2022، قرر شركاء   ا1 نوفمبر  بتاريخ 

 BELMEZ PROMOTION SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ما 2لي: 

تفويت حصص  لسيد  حمد بلخير 

)50 حصة( إلى  لسيد عادل بلخير.

تغيير  لشكل  لقانوني للشركة من 

.SARL إلى SARL AU

للشركة  تحويل  ملقر  إلجتماعي 

من  لحي  لصناعي، عيا عنتيق تمارة 
أكد ل  زنقة جبل تازكة رقم6  ا  إلى 

 لرباط.

ت د2ل  لقانوا  ألسا�سي.

مكتب  في   : إ2د ع  لقانوا  تم 

محكمة  لرباط  لتجارية  تسجيل    

تحت رقم   2023 بتاريخ فاتب فبر 2ر 

.132811

23 P

 GLOBAL TRAINING

CONSULTING
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأس مالها : 100.0000 درهم

مقرها  إلجتماعي : عمارة22، زنقة 

جبل مو�سى، شقة رقم 12 أكد ل 

 لرباط

فسخ مسبق
بتاريخ جماعي  قر ر   بموجب 

وض ت نسخة   ،2022 ديسمبر   16  

باملحكمة  بكتابة  لضبط  منه 

فبر 2ر  فاتب  2وم  بالرباط   لتجارية 

فإا   ،132812 رقم  تحت   2023

 GLOBAL TRAINING شركاء شركة 

ش.ذ.م.م   CONSULTING SARL

مقرها  درهم    100.000 مالها  رأس 

جبل  زنقة   ،22 عمارة   إلجتماعي 

مو�سى، شقة رقم 12 أكد ل  لرباط.

فسخ  لشركة  ملذكورة  قرر  قد 

 16 من  وذلك  بتد ء  أعاله مسبقا، 

ديسمبر 2022.

 لسيد عبد  لفتاح  لنيبي  لساكن 

بإقامة  لصباح عمارة بوجدور رقم 9 

ح.ي.م  لرباط و لحامل   2 مجموعة 

.A498483 للبطاقة  لوطنية رقم

و لسيد محمد  لناجمي  لساكن 

بمركز موالي بوعزة حنيفرة و لحامل 

.V292712 رقم  للبطاقة  لوطنية 

كمصفييا للشركة.

تصفية  لشركة  مكاا 

باملقر إلجتماعي عمارة22، زنقة جبل 

مو�سى، شقة رقم 12 أكد ل  لرباط.
بمثابة مقتطف وبياا

24 P

MALAKIT PRIVEE
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

بتاريخ   MALAKIT PRIVEE  لشركة  

2023  تفق شركاء  لشركة  2نا2ر   6

على ما 2لي :

بوعجاجة  2اسيا  تفويت  لسيد 
250 حصة للسيدة سارة  لشرقاوي 

للحصص  ليصبب  لتقسيم  لجد2د 

كما 2لي :

 750 بوعجاجة  2اسيا   لسيد 

حصة.

 250 سارة  لشرقاوي   لسيدة 

حصة.

 ستقالة  لسيد 2اسيا بوعجاجة 

سارة  وت ييا  لسيدة  من  لتسيير 

 لشرقاوي مسيرة جد2دة  للشركة.

للشركة  تغيير  لشكل  لقانوني 

من شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد إلى شركة محدودة 

 ملسؤولية.

تحييا  لقانوا  ألسا�سي.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني:  وقد 

 ملحكمة  لتجارية بالربط تحت رقم 

132837 بتاريخ 2 فبر 2ر 2023.

25 P

 STE AROMES D’AGADIR
 Sarl

تأسيس شركة
2وم في  مؤرخ  عرفي  ل قد   تب ا 

وضع  تم  حيث    ،2023 2نا2ر   13  

ذ ت  ملسؤولية  قو نيا  لشركة 

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لتالية:

شركة  روم  كاد2ر   :  لتسمية 

)ش.م.م(.          

ذ ت  شركة    :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.

حدد موضوع  لشركة   :  ملوضوع 

في ما 2لي :         

مط م بس ر ثابت.

: حدد  لرأسمال في       لرأسمال 

50.000 كلها لالكتتاب و  لدفع.

متجر  بلوك     :  ملقر  الجتماعي 

رقم 09 شارع  ملقاومة عمارة 2اسميا 

 كاد2ر. 

: حددت في99 سنة  بتد ء    ملدة 

من تاريخ تأسيس  لشركة.                 

تبتدئ من فاتب    :  لسنة  ملالية 

كل  من  دجنبر   31 في  تنتهي  و  2نا2ر 

سنة.

 الد رة :  2د2ر  لشركة  لسيد عبد 

 لهادي  لنضيم ملدة غير محدودة.      

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

الكاد2ر بتاريخ 3 فبر 2ر 2023،   تحت 

رقم120328.    

26 P

 INSTITUT SUPERIEUR

 ALJANOUBDENT PRIVE

 DE PROTHESES DENTAIRE

 ET DES METIERS

PARAMEDICALES
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تأسيس شركة

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ

بمد2نة  ومسجل   ،2023 2نا2ر   19  

 ،2023 2نا2ر   19 بتاريخ  تزنيت 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تاسيس  تم 

محدودة بال ناصر كما 2لي :

 INSTITUT  :  لتسمية 

 SUPERIEUR ALJANOUBDENT

 PRIVE DE PROTHESES

 DENTAIRE ET DES METIERS

.PARAMEDICALES SARL

 30 رقم  :  ملنزل   ملقر  الجتماعي 

تجزئة أومنكا 2 تيزنيت.

و ملهن  ت ليم  ل لوم   :  لغرض 

 لصحية.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تاسيسها.

 ملسير : مايس أ2وب.
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100.000 درهم مقسم   : ر سمال 

 لى 1000 حصة بما قدره 100 درهم 

لكل حصة موزعة كما 2لي :

500 حصة للسيد مايس أ2وب.

250 حصة للسيد بنجلوا محمد 

أميا.

همو  بن  للسيد  حصة   250

 لحسن.

من   :  لسنة  الجتماعية أو  ملالية 

فاتب 2نا2ر  لى 31 ديسمبر.

 لسجل  لتجاري رقم : 37ا5.

لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 

 ملحكمة  البتد ئية بتزنيتا تحت رقم 

42/2023 بتاريخ 30 2نا2ر 2023.

27 P

 STE THE FARM

 MARRAKECH
ر سمالها : 100.000 درهم

 ملقر  إلجتماعي : طريق فاس كم ا3 

د ر صويري سيدي بوعثماا جماعة 

ج يد ت عمالة  لرحامنة 

بموجب  لجمع  ل ام  الستثنائي 

  ،2022 نونبر   17 بتاريخ   ملن قد 

مر كش’‘  فارم  دو   ‘’ صادقت شركة 

على ما 2لي : 

من  مال  لشركة  رأس  زيادة 

100.000  درهم ليصل إلى 150.000 

مبلغ   دمج  خالل  من  وذلك  درهم 

بمساهمة  وذلك  درهم    50.000

نقد2ة. 

هذه  لزيادة  لبالغة  إجر ء 

روبيرت  قبل  لسيد  من   50.000

 ROBERT WEBSTER ويبستير ر 2ت  

قدرها  بمساهمة   ،  WRIGHT

فريدريك  و لسيد  درهم   15000.00

 Mr. FREDERIC تشارموي  إ2فز 

بمساهمة   ،YVES CHARMOY

قدرها 17500  درهم و لسيدة روزينا 

 Mme. ROSENA كاوا  �سي  إم  آا 

بمساهمة   ،  ANN MC KEOWN

قدرها 17500 درهم.

إنشاء  ألسهم وتوزي ها.

صادق  على  لقر ر  لسابق  بناء 

على   لجمع  ل ام  الستثنائي 

حصة  جتماعية   500  ستحد ث 

جد2دة بقيمة 100.00 درهم لكل منها 

تت لق بمبلغ  لزيادة من رأس  ملال، 

2تم تخصيص   ، درهم   50.000 وهو 

، على   لحصص  ملستحدثة للشركاء 

 لنحو  لتالي:

  لسيد فريدريك إ2فيس شارموي  

    Mr. FREDERIC YVES CHARMOY

175 حصة  جتماعية.

 ROSENA ANN MC  لسيدة 

ر 2ت    ويبستير  روبيرت   KEOWN

175 حصة  جتماعية.

ر 2ت   ويبستير  روبيرت   لسيد 

 ROBERT WEBSTER WRIGHT

150 حصة  جتماعية.

حصة    500 إجمالي  لحصص 

 جتماعية.

أصبب  لتوزيع  لجد2د لرأس  ملال 

على  لنحو  لتالي:

 لسيد فريدريك إ2فيس شارموي  

 Mr. FREDERIC YVES CHARMOY:

675 حصة  جتماعية.

 ROSENA ANN  لسيدة  لسيدة 

MC KEOWN روبيرت ويبستير ر 2ت   

675 حصة  جتماعية.

ر 2ت   ويبستير  روبيرت   لسيد 

 ROBERT WEBSTER WRIGHT

150 حصة  جتماعية.

   إجمالي 1500 حصة  جتماعية

1500 حصة  إجمالي يساوي        

 جتماعية تشكل رأس  ملال

قو نيا منقحة .

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

ببا  للمحكمة  البتد ئية   لضبط  

وذلك   ،2023 فبر 2ر   2 بتاريخ  جرير 

تحت رقم 25.

28 P

STE AMDRI   
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ملقر  إلجتماعي: دو ر تلمات آ2ت 
إنز ل جماعة تغدوين توما عمالة 

 لحوز

بموجب  لجمع   ل ام  الستثنائي 
 ملن قد بتاريخ 3 2نا2ر 2023، صادق 
على  لت د2الت  للشركة   لشركاء 

 لتالية :
نقل  لحصص  عمليات 

 الجتماعية  لتالية:
275 حصة  جتماعية بس ر  بيع 
مائة )100( درهم للحصة أي  لس ر 
من طرف  درهم    27،500  إلجمالي 
إلى  بوسالم  عبد  لصمد   لسيد 

 لسيد جمال بوسالم .
بس ر  حصة  جتماعية   89 بيع 
مائة )100( درهم للحصة أي  لس ر 
من طرف  درهم   8900.00  إلجمالي 
للسيد  بوتشماح  فاطمة   لسيدة 

جمال بوسالم . 
بس ر  حصة  جتماعية   87 بيع 
مائة )100( درهم للحصة أي  لس ر 
من طرف  درهم   8700.00  إلجمالي 
 لسيدة نظيرة بوسالم للسيد جمال 

بوسالم . 
حصة  جتماعية بس ر   87 بيع  
مائة )100( درهم للحصة أي  لس ر 
من طرف  درهم   8700.00  إلجمالي 
للسيد  بوسالم  خد2جة   لسيدة 

جمال بوسالم . 
بس ر  حصة  جتماعية   87 بيع 
مائة )100( درهم للحصة أي  لس ر 
من طرف  درهم   8700.00  إلجمالي 
إلى  لسيد  بوسالم  عتيقة   لسيدة 

جمال بوسالم .
 ، أعاله  للقر ر ت  ملتخذة  نتيجة 
أصبب  لتوزيع  لجد2د لرأس  ملال على 

 لنحو  لتالي : 
 1000 بوسالم  جمال   لسيد 

حصة  جتماعية. 
 1000 مجموعه  ما  ي ني  وهذ    

حصة  جتماعية
قو نيا منقحة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط  للمحكمة  لتجارية بمر كش 

وذلك تحت   ،2023 2نا2ر   25 بتاريخ 

رقم .071اا1. 

29 P

STE YAYA ALI MODEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

 لرأسمال : 1.000.000 درهم  

 ملقر  الجتماعي :شارع محمد 

 لسادس مينار  مول  2ليت  ملحل 

1.13  مر كش

بموجب  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملن قد بمقر  لشركة بتاريخ 23 2نا2ر 

علي  2ا2ا   ‘’ شركة  صادقت   ،2023

مود2را ’‘ على ما 2لي :

عن  و لتوقف  لد ئم   لتوقف 
مز ولة  لنشاط  لتجاري على مستوى 

 لفرع  لو قع في مبنى  لتازي رقم 5 و6 

باب أكناو بمر كش.

 تم  لتشطيب على   لفرع  ملتو جد 

باب  كناو   6 و   5 بمبنى  لتازي رقم 

مر كش من  لسجل  لتجاري.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط للمحكمة  لتجارية بمر كش 

وذلك تحت   ،2023 2نا2ر   26 بتاريخ 

رقم  111اا1.

30 P

 STE AZ ASSURANCE

MAROC

SUCCURSALE
بمقت�سى محضر مؤرخ بتاريخ 12 

للجمع  ل ام  لغير   ،2023 سبتمبر 

 AZUR ASSURANCE ل ادي لشركة 

 1000 ر سمالها    ،  MAROC SASU

 8 بفرنسا،  مقرها  الجتماعي  أورو، 

 BOULEVAR ROY 93320 LES

تم   ،PAVILLONS SOUS BOIS

فرع  تاسيس  على  باإلجماع   القر ر 

باملغرب ذو  لخصائص  لتالية :
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 STE AZ ASSURANCE : لتسمية 

.MAROC

:  لتوسط   لهدف  الجتماعي 

للتأميا للتصد2ر.

ا2 شارع فرنسا   :  ملقر  إلجتماعي 

شقة رقم 11  كد ل  لرباط.

 لتسيير : أحمد حمزة  ملنصوري.

من فاتب 2نا2ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

مكتب  لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بالرباط، 

رقم  تحت   ،2023 فبر 2ر   2 بتاريخ 

.132849

31 P

 STE CARREFOUR DES

 EXPERTISES ET CONSEILS

TP
«SIGLE CEC-TP»

 SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ر سمالها : 50.000 درهم

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تاسيس  بالرباط،   2023 2نا2ر   2  

شركة ذ ت مسؤولية محدودة و لتي 

تحمل  لخصائص  لتالية :

 STE CARREFOUR  :  لتسمية 

 DES EXPERTISES ET CONSEILS

. TP «SIGLE CEC-TP» SARL

مكتب   :  لهدف  إلجتماعي 

و لبحث/  و لتحقيق   لدر سة 

 ستشار ت في  لتدبير.

 ملقر  الجتماعي :  ل مارة 30 شقة 

لوكيلي  أحمد  موالي  شارع   8 رقم 

حساا  لرباط.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 لرأسمال : 50.000 درهم مقسمة 

درهم   100 1000 حصة من فئة   لى 

للحصة  لو حدة.

 500 هللا  سماعلي  عبد   لسيد 

حصة.

هللا  عبد  :  لسيد   لتسيير 

 سماعلي.

من فاتب 2نا2ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   6 بتاريخ  بالرباط،   لتجارية 

2023، تحت رقم 132901.

 لسجل  لتجاري رقم : 165897.

32 P

إئتمانية ماغتا 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مقرها  الجتماعي : 12 زنقىة 

 ملوحد2ن شقة رقم 1 حساا  لرباط

STE GOLD PAT
تب ا للجمع  ل ام  الستثنائي  لذي 

 GOLD PAT بمقر  لشركة  إن قد 
قرر   ،2023 2نا2ر   19 بتاريخ   ،SARL

 لشركاء ما 2لي :

 لزيادة في ر سمال  لشركة بقيمة 

300.000 درهم.

ر سمال  لشركة  أصبب  بذلك 

2.010.000 درهم.

 : نشاط  لشركة  لى  توسيع 

 ملساعدة على تحضير وطبخ  لعجيا 

للحفاظ عليه.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

 9854 رقم  تحت  بتمارة   إلبتد ئية 

بتاريخ 3 فبر 2ر 2023.

33 P

إئتمانية ماغتا 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مقرها  الجتماعي : 12 زنقىة  ملوحد2ن شقة رقم 

1 حساا  لرباط

 STE ALIOUNE BUSINESS

SERVICES
SARL AU

ا1  في  مسجل  عرفي  عقد  تب ا 

تاسيس  تم  2023  لرباط،  2نا2ر 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة وذ ت 

تحمل  لخصائص   لشريك  لوحيد 

 لتالية :

 STE ALIOUNE  :  لتسمية 

.BUSINESS SERVICES

:  لنقل  لدولي   لهدف  الجتماعي 

للبضائع بوجود  لسائق.
درهم   10.000  : ر سمال  لشركة 

مقسمة  لى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة  لو حدة مقسمة على 

 لشكل  لتالي :

 لسيد  ليوا كاا .. 100 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.

من فاتب 2نا2ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
زنقة   17  :  ملقر  الجتماعي 

7  لطابق  لر بع  ليشبونة شقة رقم 

 ملحيط  لرباط.

 ملسير :  لسيد  ليوا كاا.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.165839

34 P

STE SM DABACHI
 SIEGE : HAY CHEIKH

 LAMFADEL RUE AIT

SGHROUCH N°77 SALE

للجمع  ل ام  الستثنائي  تب ا 

 STE SM  لذي إن قد بمقر  لشركة 

 25 بتاريخ   ،DABACHI SARL AU

أكتوبر 2022،  قرر  لشركاء ما 2لي :

للشركة  تغيير  ملقر  إلجتماعي 

أ2ت  زنقة  حي  لشيخ  ملفضل   :  لى 

صغروشن سال.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

 40328 تحت رقم   إلبتد ئية بسال، 

بتاريخ 9 2نا2ر 2023.

35 P

STE WIJDAN NEGOCE
 SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  قد  بتمارة،   ،2023 2نا2ر   27

تحمل  لشركة   لقانوا  إلسا�سي 

 لخصائص  لتالية :

 STE WIJDAN  :  لتسمية 

.NEGOCE

ذ ت  شركة    :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 لهدف  إلجتماعي : مقاول  ألعمال 

أو  إلنشاء ت  ملختلفة.

ممول حفالت.

خدمات  إد رية   ستشار ت 

متنوعة.

 لرأسمال : 10.000 درهم مقسمة 

درهم   100 حصة من فئة   100  لى 

للحصة  لو حدة موزعة على  لشكل 

 لتالي :

فاطنة سلك ... 10.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

2نا2ر   فاتب  من   :  لسنة  ملالية 

ماعد   ديسمبر من كل سنة،   31  لى 

تاريخ  من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

تجزئة  لوفاق   :  ملقر  الجتماعي 

د2ور  لخميس رقم 16 تمارة.

 ملسيرة :  فاطنة سلك.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.138249

36 P

د2و ا  الستاذ محمد كريم دوليز ل

موثق بالد ر لبيضاء

مقر : 465 شارع  لسفير  بن عائشة  لطابق 

 لر بع

 لهاتف : 05.22.40.05.58

 لفاكس : 0.50.59ا.05.22

STE AUX P›TITS MOMES
SARL

تاسيس شركة
عرفي  ملؤرخ عقد   بمقت�سى 
 25 سبتمبر ا201، تم وضع  لقانوا 

ذ ت  لخصائص  للشركة   ألسا�سي 

 لتالية :

 STE AUX P’TITS  :  لتسمية 

محدودة  شركة   ،MOMES SARL

 ملسؤولية.

شارع  بن   155  :  ملقر  الجتماعي 

سينا  لد ر لبيضاء.
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تاسيس   :  لهدف  الجتماعي 

و ستغالل حضانة وروض خاص.

للت ليم  لخاص  م هد  إستغالل 

بكل أشكاله.

و ألنشطة   لتكوين  لبيد غوجي 

 لالمنهجية.

تقد2م دروس  لدعم.

توجيه  لبيد غوجي وثقافي.

جميع  ل مليات  وعلى  ل موم 

بالهدف  و لغير  ملت لقة   ملباشرة 

 الجتماعي للشركة.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تسجيلها 

بالسجل  لتجاري.

حصص  لشركة  لى   :  لحصص 

مسجلة  إجتماعية  حصة   1000

كالتالي :

 لسيد 2وسف  لفا�سي  لفهري.... 

50.000 درهم.

 لسيدة 2اقوت  لسالوي حمدة ... 

50.000  درهم.

 ملجموع ..... 100.000 درهم

2حدد   :  لرأسمال  إلجتماعي 

 100.000 مبلغ  في  ر سمال  لشركة 

حصة   1000 مقسم  لى  درهم 

 100 و حدة  كل  قيمة  إجتماعية 

درهم محررة ومسجلة جمي ها على 

 لشكل  لتالي :

 لسيد 2وسف  لفا�سي  لفهري.... 

500 حصة إجتماعية.

 لسيدة 2اقوت  لسالوي حمدة ... 

500 حصة إجتماعية.

 ملجموع : 1000 حصة إجتماعية.

 لسنة  الجتماعية : من فاتب 2نا2ر 

 لى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسير  لشركة ملدة غير   :  لتسيير 

2اقوت  طرف  لسيدة  من  محددة 

وحيد  كمسير  حمدة   لسالوي 

للشركة.

عقودها  جميع  في  تلتزم  لشركة 

2اقوت  للسيدة  بالتوقيع  لوحيد 

 لسالوي حمدة.

تم تقييد  لشركة باملركز  لجهوي 

 23 2وم  بالد ر لبيضاء  لالستثمار 

رقم  تجاري  سجيل  ا201،  أكتوبر 

.313463
للخالصة و لبياا

 الستاذ محمد  كريم دوليز ل

37 P

د2و ا  الستاذ محمد رشيد  لتدالوي

موثق بالد ر لبيضاء

مقر : 67/69 شارع موالي  دريس  الول  لطابق 

 الول  لشقة رقم 3

 لهاتف :  05.22.82.18.99

05.22.82.25.25.88

 لفاكس  : 05.22.82.15.42

STE BOUSKOURA SQUAR

SARL

شركة محدودة مسؤولية

ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  إلجتماعي : 13 زنقة أحمد 

 ملجاطي إقامة  اللب  لطابق  الول 

رقم 8  لد ر لبيضاء

 لت ريف  لضريبي رقم : 24815238

 لسجل  لتجاري رقم : 381601

تغيير  ملقر  الجتماعي لشركة
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 الستاذ محمد رشيد  لتدالوي موثق 

بالد ر لبيضاء بتاريخ 6 أبريل 2022، 

تقرر تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة :

من  ل نو ا  لتالي :

إقامة  أحمد  ملجاطي  13زنقة 

 8 رقم   اللب  لطابق  الول 

 لد ر لبيضاء.

 لى  ل نو ا  لجد2د : 

28 زنقة  لغضفة  لطابق  لسفلي 

مكتب رقم 1  مل اريف  لد ر لبيضاء.

بالسجل  تم  ال2د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بالد ر لبيضاء بتاريخ 2 فبر 2ر 2023، 

تحت رقم 856916.
للخالصة و لبياا

 الستاذ محمد رشيد  لتدالوي

38 P

د2و ا  الستاذ محمد رشيد  لتدالوي

موثق بالد ر لبيضاء

مقر : 67/69 شارع موالي  دريس  الول  لطابق 

 الول  لشقة رقم 3

 لهاتف :  05.22.82.18.99

05.22.82.25.25.88

 لفاكس  : 05.22.82.15.42

 STE CLASSICAL AND

CASUAL CLOTHING
SARL

ر سمالها : 80.000 أورو

مقرها  إلجتماعي : 1منطقة فر نش 

للتصد2ر  قامة 17 ب رقم 1 طنجة

 لت ريف  لضريبي رقم : ا90592ا0

 لسجل  لتجاري رقم : 19187

تفويت حصص  جتماعية
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 الستاذ محمد رشيد  لتدالوي موثق 

 ،2022 ماي   9 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

جميع  رتيب  هند  فوتت  لسيدة 

حصصها  الجتماعية  لتي تمتلكها في 

 CLASSICAL AND CASUAL شركة 

CLOTHING SARL، شركة محدودة 

 ملسؤولية وذلك لفائدة  لسيد عبد 

 ملولى رتيب.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   2 بتاريخ  بطنجة   لتجارية 

2023، تحت رقم 262339.
للخالصة و لبياا

 الستاذ محمد رشيد  لتدالوي

39 P
 

د2و ا  الستاذ محمد رشيد  لتدالوي

موثق بالد ر لبيضاء

مقر : 67/69 شارع موالي  دريس  الول  لطابق 

 الول  لشقة رقم 3

 لهاتف :  05.22.82.18.99

05.22.82.25.25.88

 لفاكس  : 05.22.82.15.42

 STE CLASSICAL AND

 CASUAL GARMENTS
SARL

ر سمالها : 50.000 أورو

مقرها  إلجتماعي : 1منطقة فر نش 

للتصد2ر  قامة 17 ب رقم 1 طنجة

 لسجل  لتجاري رقم : 18981

تفويت حصص  جتماعية

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 الستاذ محمد رشيد  لتدالوي موثق 

 ،2022 ماي   9 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

جميع  رتيب  هند  فوتت  لسيدة 

حصصها  الجتماعية  لتي تمتلكها في 

 CLASSICAL AND CASUAL شركة 

شركة   ،GARMENTS  SARL

لفائدة  وذلك  محدودة  ملسؤولية 

 لسيد عبد  ملولى رتيب.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   2 بتاريخ  بطنجة   لتجارية 

2023، تحت رقم 262338.
للخالصة و لبياا

 الستاذ محمد رشيد  لتدالوي

40 P
 

 STE DE SERVICE

ENREGISTREMENT

SARL AU

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 27 2ونيو 2018، تقرر حل 

 STE شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

 DE SERVICE ENREGISTREMENT

.SARL AU

درهم    10.000 ر سمالها  مبلغ 

شارع  مقرها  الجتماعي  وعنو ا 

رقم  لشقة رقم   61  لقاهرة  ل مارة 

2 حي  ل بادي تمارة.

بشارع  مقر  لتصفية  وحدد 

 لقاهرة  ل مارة 61 رقم  لشقة 2 حي 

 ل بادي تمارة.

بدر  لصياح  وعيا  لسيد 

وعنو نه بتجزئة  لكاربوا 1 رقم ا11 

 لصخير ت كمصفي للشركة.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

رقم  تحت   ، بتمارة   البتد ئية 

.124899

41P



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3098

STE BLOCKCHAIN BABEL

SARL

ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 10 زقة شر ردة، 

 لطابق  لسفلي درب لوبيال بوركوا 

 لد ر لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم : 439565

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالد ر لبيضاء بتاريخ 19 2نا2ر 2023، 

قرر  لجمع  ل ام  الستثنائي للشركة 

ما 2لي :

وتصفية  لشركة  ملسماة  حل 

BLOCKCHAIN BABEL ، ش.م.م.

بالتصفية  لسيد  إبر ء  ملكلف 

محمد س د بن جلوا زهر.

لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

بالد ر لبيضاء بتاريخ 2 فبر 2ر 2023، 

تحت رقم 856950.

42 P

 STE PARAPHARMACIE BY

CHOROUK CHELOUATI

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

ر سمالها : 100.000 درهم

عام  ستثنائي  عقد  بمقت�سى 

مسجل في 23 2نا2ر 2023، تم  القر ر 

بمقر  لشركة على ما 2لي :

 19 رقم   : من  مقر  لشرمة  نقل 

 7.5 كلم  محمد  لسادس  شارع 

 لزفاطي  لسوي�سي  لرباط  لى  ملقر 

 لجد2د : سانية بن ي�سى  لصياد رقم 

75 سيدي مو�سى سال.

تم  ال2د ع  لسجل  لتجاري 

للشركة بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة 

فبر 2ر   2 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2023، تحت رقم 132819.

43 P

STE GTM ACTIVITY
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد  
  رأسمالها: 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لطابق  لثاني رقم  
6 بال مارة رقم 27 تجزئة  لس ادة 

عيا عتيق تمارة.
تأسيس  شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
تمت  ملصادقة    2023 2نا2ر    19  
ذ ت  لشركة  على  لقانوا  ألسا�سي 
وحيد   بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذ ت  لخصائص  آلتية:
 GTMلتسمية  لتجاري 

   :ACTIVITY
شركة ذ ت   :   لصفة  لقانونية  

مسؤولية محدودة بشريك وحيد  .
في  لتركيبات  مقاول   لهدف: 

 لكهربائية. تاجر
جميع  ل مليات  عامة  بصفة 
مباشرة بصفة    لتجارية  ملرتبطة 

 أو غير مباشرة بنشاط  لشركة.
:  لطابق  لثاني   ملقر  الجتماعي 
تجزئة   27 رقم  بال مارة   6 رقم  

 لس ادة عيا عتيق تمارة.
درهم   100.000  : رأس  ملال 
1 حصة من فئة   000 مقسمة إلى   

100 درهم للحصة  لو حدة.
 ملدة: 99 سنة ب د  لتأسيس.

بوعزة    لتسيير:  لسيد  لسروت 
ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  قد  و 
فبر 2ر   2 بتاريخ   بتمارة   البتد ئية 

2023،  تحت رقم س.ت138253  
44 P

 STE ZAYAS TRADE
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد  
  رأسمالها : 100.000  درهم

 ملقر  الجتماعي:   لطابق  لثاني رقم  
6 بال مارة رقم 27 تجزئة  لس ادة 

عيا عتيق تمارة
تأسيس  شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بموجب 
تمت  ملصادقة    2023 2نا2ر  ا2 
ذ ت  لشركة  على  لقانوا  ألسا�سي 
وحيد   بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذ ت  لخصائص  آلتية:
 ZAYAS  :  لتسمية  لتجاري 

   .TRADE
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية  

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
  لهدف:  ألشغال  ملختلفة

 أو  لبناء. تاجر.
جميع  ل مليات  عامة  بصفة 
مباشرة بصفة    لتجارية  ملرتبطة 

 أو غير مباشرة بنشاط  لشركة.
:  لطابق  لثاني   ملقر  الجتماعي 
تجزئة   27 رقم  بال مارة   6 رقم  

 لس ادة عيا عتيق تمارة.
درهم   100.000  : رأس  ملال 
1 حصة من فئة   000 مقسمة إلى   

100 درهم للحصة  لو حدة.
 ملدة: 99 سنة ب د  لتأسيس.

 لتسيير:  لسيد عزيزي أحمد  ملدة 
غير محدودة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  وقد 
فبر 2ر   6 بتاريخ  بتمارة   البتد ئية 

2023،  تحت رقم س.ت138285
45 P

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

SARL AU

 TENUE ET SUPERVISION COMPTABLE

 ETUDE DE PROJETS CONSTITUTION

 DE SOCIETE CONSEIL FINANCIER

 JURIDIQUE ET FISCAL AUDIT FINANCIER

ET COMPTABLE

STE BOUSTANE OUMAIMA
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد
تاسيس شركة

ببرشيد،  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2023 2نا2ر   20 بتاريخ 
ذ ت  لشركة   لقو نيا  ألساسية 
مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد.
من بيا أهد ف  لشركة   :  لهدف 

ما 2لي :

ومجزئ  تاجر  عقاري،  من ش 

أر �سي.

تجزئة نصر هللا   :  ملقر  الجتماعي 

335  لطابق  لثالث شارع  بق ة رقم 

محمد  لخامس برشيد.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تاسيسها.

في  حدد   :  لرأسمال  الجتماعي 

مبلغ 100.000 درهم.

:  سند  لتسيير   لسيد   لتسيير 

 ل يا�سي قند2ل.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

ديسمبر من   31 2نا2ر  لى غا2ة  فاتب 

كل سنة.

 الرباح : 2خصم من  الرباح ما2قدر 

تكوين  الحتياط  %من  جل   5 ب 

 1/10 2بلغ  أا  للشركة  لى   لقانوني 

 لرأسمال  الجتماعي.

كتابة  لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالسجل 

2نا2ر   27 بتاريخ  ببرشيد   لتجاري 

2023، تحت رقم 137.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

 لتجاري لدى نفس  ملحكمة ببرشيد 

تحت رقم 17617.
من  جل  لخالصة و لبياا

إئتمانية كونت كلير

46 P

 STE MOURABITAINE

 CHANGE
SARL

 SIEGE : AVENUE ABDERRAHIM

 BOUABID N°5 IMMB5

SECTEUR 6

 HAY SALAM SALE

RC N° : 28713

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 15 ديسمبر 2022، تقرر ما 2لي :

ز لغ  جمال  إستقالة  لسيد 

للبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

رقم AB228911، من منصبه كمسير 

للشركة.
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محمد  لصالحي  ت ييا  لسيد 

للبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

جد2د  مسير   ،AB224763 رقم 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  لقانوا  ا1  ت د2ل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة.

تحييا  لنظام  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

2نا2ر   18 بتاريخ  بسال   البتد ئية 

2023، تحت رقم 0390ا.

47 P

 STE PHARMACIE

ANNASSIM SIHA

SARL AU

ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : تجزئة  لنسيم 

رقم 27 عيا  ل ودة تمارة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تغيير ب ض   ،2022 ديسمبر   20  

خصائص  لشركة كالتالي :

من  إسم  لشركة  تغيير 

 PHARMACIE ANNASSIM SIHA

 PHARMACIE ANNASSIM AIN لى 

.EL AOUDA

للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 

عيا   27 رقم  تجزئة  لنسيم  من  

 : تمارة  لى  ل نو ا  لتالي   ل ودة 

عيا  ل ودة  ا3  تجزئة  لنسيم رقم 

تمارة.

من  لقانوا  وا   2 تغيير  لفصول 

 ألسا�سي.

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بتمارة   البتد ئية 

2023، تحت رقم9817.

48 P

STE CHAHIRA AGRI
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة   

رأسمالها : 100.000  درهم

 ملقر  الجتماعي:   عمارة 30 شقة 

8 زنقة موالي أحمد لوكيلي حساا 

 لرباط

 لسجل  لتجاري رقم : 146945 

 لرباط

بيع حصة  جتماعية
إعادة صياغة  لقانوا  ألسا�سي

 2023 ديسمبر   29 بتاريخ  ب قد 

 100 قام  لسيد ر�سى  البيض ببيع 

 500 أصل  من  حصة  جتماعية 

بشركة  2ملكها  كاا  حصة  لتي 

لفائدة  لسيد   ،  CHAHIRA AGRI

عبد  لكريم حكم.

 2023 ديسمبر   29 بتاريخ  ب قد 

قام  لسيدة مريم بنشم�سي ببيع 500 

2ملكها  كانت  حصة  جتماعية  لتي 

لفائدة   ،CHAHIRA AGRI بشركة 

حكم،  لسيد  عبد  لكريم   لسيد 

 لياس حكم و لسيد  لجياللي حكم 

كما 2لي :

 100 حكم  عبد  لكريم   لسيد 

حصة.

 لسيد  لياس حكم 200 حصة.

 لسيد  لجياللي حكم 200 حصة.

بتاريخ  ملحضر  لجمع  ل ام  تب ا 

29 ديسمبر 2023، قرر شركاء شركة 

JOUHARA AGRI ما 2لي :

 100  مل ا2نة و ملصادقة على بيع 

 500 أصل  من  حصة  جتماعية 

حصة  لتي كاا 2ملكها  لسيد ر�سى 

 CHAHIRA AGRE بشركة   البيض 

لفائدة  لسيد عبد  لكريم حكم.

مجموع  على  و ملصادقة   مل ا2نة 

كانت  حصة  جتماعية  لتي   500

تملكها  لسيدة مريم بنشم�سي بشركة 

JOHARA AGRI، لفائدة  لسيد عبد 

حكم  حكم،  لسيد  لياس   لكريم 

و لسيد  لجياللي حكم كما 2لي :

 100 حكم  عبد  لكريم   لسيد 
حصة.

 لسيد  لياس حكم 200 حصة.
 لسيد  لجياللي حكم 200 حصة.
مريم  م ا2نة  ستقالة  لسيدة 
بنشم�سي، مغربية  لجنسية، مزد دة 
 ،1971 2وليو   6 بتاريخ  بالرباط، 
ريتوا  بني  زنقة   8 بالرباط،  قاطنة 
2  لسوي�سي،  تجزئة  ملنظر  لجميل 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية  حامل 
مهامها كمسيرة  من   A567429 رقم 

شركة.
حكم  عبد  لكريم  ت ييا  لسيد 
بالرباط  مزد د  مغربي  لجنسية 
 1967 مارس  ا1  بتاريخ  حساا 
زيتوا  بني  زنقة   8 بالرباط،  قاطن 
3  لسوي�سي  تجزئة  ملنظر  لجميل 
حامل لبطاقة  لت ريف  لوطنية رقم  
A63859، بصفته مسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
على  لتوقيع  ملنفصل   ملصادقة 
عبد  لكريم  لكال  ملسير2ن  لسيد 

حكم و لسيد ر�سى  البيض.
من  و15   7  ،6 ت د2ل  ملو د 

 لقانوا  ألسا�سي نتيجة لذلك.
بكتابة  تم  ال2د ع  لقانوني  
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
بالرباط بتاريخ 6 فبر 2ر 2023، تحت 

رقم 132897.
بت د2ل  لسجل  وضع  لتصريب 
لدى  بكتابة  لضبط   لتجاري 
بتاريخ بالرباط    ملحكمة  لتجارية 
2023، تحت رقم 897 من  6 فبر 2ر   

 لسجل  لترتيبي.
من أجل  لنشر و الشهار

 لتسيير

49 P

PERFECT WASH
SARL AU

قررت   2022 ديسمبر   21 بتاريخ 
برفيكت  لشركة   لجم ية  ل امة 
محدودة  ملسؤولية  شركة  و ش 
ومقرها  درهم   100.000 رأسمالها 
زنقة عبد  ل زيز بن شقروا   3 رقم 

 لقبيبات -  لرباط ما 2لي :

حل مسبق للشركة.
ت ييا محمد طه  لرحالي كمصفي 

للشركة.
زنقة عبد   3 رقم   : مقر  لتصفية 
 ل زيز بن شقروا  لقببات -  لرباط.

باإل2د ع  لقانوني  تم  لقيام 
باملحكمة  لتجارية  بكتابة  لضبط 
تحت   2023 فبر 2ر   6 بالرباط بتاريخ 

رقم 132881.
50 P

AJA HOLDING
SARL AU

مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تحرير  تم   ،2023 2نا2ر   19 بتاريخ   
ذ ت  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 AJA HOLDING SARL : لتسمية 

.AU
زنقة  ألش ري   :  ملقر  الجتماعي 
عمارة 2،  لشقة 29 أكد ل،  لرباط.

 لهدف : مقاول في إد رة  ملز رع.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.
درهم   100.000  : رأس  ملال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم لكل و حدة.
تسيير  لشركة من طرف   :  إلد رة 

 لسيد مليا  ملهدي.
من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
تم  لتقييد بالسجل  لتجاري لدى 
 ملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

.165845
51 P

FEN TRAV
SARL AU

ر سمال : 100.000 درهم
عند نيدوم بالرباط د2ور  لجامع، 
00ا شارع  لحسن  لثاني، عمارة 

بدر، شقة 5
I C E N°001.563.535.000.022

تحويل مقر  لشركة
بقر ر من  لجمع  ل ام  الستثنائي 
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قرر   ،2023 2نا2ر   2 2وم   ملن قد 
ش م م ش و.  «فيا طر ف»   شركاء 

ما 2لي :
للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
 بتد ء  من 2وم  لجمع  ل ام، من عند 
بالرباط،  كابيتال  ال  دو  فيسكاليتي 
 10 21 شارع عقبة شقة رقم  أكد ل 
إلى عند نيدوم بالرباط د2ور  لجامع 
00ا شارع  لحسن  لثاني عمارة بدر 

شقة 5.
) ملقر  تغيير  لفصل  لر بع 
 الجتماعي( من  لقانوا  ألسا�سي تب ا 

لذلك.
كتابة  لد   تم  ال2د ع  لقانوني 
ملد2نة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 
تحت   ،2023 فبر 2ر   06  لرباط 2وم 

رقم 132.894.
مقتطف وبياا

52 P

 STE COMMERCIALISATION
DE LOGEMENTS 

DE LA MADITERRANEE
شركة مساهمة

ذ ت رأسمال : 199.000.000 درهم
مقرها  الجتماعي : إقامة مروى،
12 زنقة جالل  لد2ن  لسيوطي،

 لطابق  ألول
حي ر سيا،  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : رقم 149877
 لت ريف  لضريبي : 1103715

قر ر  لشريك  محضر  بمقر 
ديسمبر   31 بتاريخ  للشركة   لوحيد 

2022، تقرر ما 2لي :
مبلغ  من  في  لرأسمال   لزيادة 
مبلغ  إلى  درهم   119.000.000
231.000.000 درهم عن طريق إجر ء 
مقاصة مع د2وا  لشركة  لحقيقية، 

 ملحددة  ملقد ر و ملستحقة.
من  خفض  لرأسمال 
إلى  درهم   231.000.000
طريق  عن  درهم   60.000.000
 ستي اب  لنتائج  لسلبية  ملؤجلة 
إلى  تصل  ونتائج  لسنة  ملالية 

171.000.000 درهم.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 ،2023 فبر 2ر  فاتب  بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 856709.
مقتطف وبياا

53 P

MAYMANA TRAITEUR
S A

رأسمالها  الجتماعي : 17.918.800 
درهم

 ملقر  الجتماعي : 248، محج محمد 
 لسادس،  لرباط  ملغرب

 لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 
تحت رقم 52299

مجلس  إلد رة  محضر  بموجب 
للشركة  ملؤرخ في ا1 نوفمبر 2022، 
عنو ا  تحت  فرع  تأسيس  تقرر 
 MAYMANA أنفا  ما2مانة   لتجاري 
شارع  ملحيط  ز وية  ANFA،  لكائن 
عيا   الطلنتي وزنقة ساحل  لزمرد، 
ا،  لد ر  و   3 رقم   لذئاب،  ملحل 
وت ييا  لسيدة ماجدوليا   لبيضاء، 

بنشقروا كمسيرة للفرع  ملذكور.
لدى  تسجيله  تم   لفرع  ملذكور 
باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 
2نا2ر   27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء 
وتم   ،569875 رقم  تحت   ،2023
لدى  ملحكمة  لتجارية  إ2د عه 
بالرباط بتاريخ 6 فبر 2ر 2023، تحت 

رقم 132920.
للمقتطف و لبياا

 ملمثل  لقانوني

54 P

 MCKINSEY & COMPANY
MOROCCO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 لرأسمال  الجتماعي : 31.582.000 

درهم
 ملقر  الجتماعي : مد ر �سي إف �سي، 
 ل مارة 58، حي كاز  أنفا،  لطابق 
 لسابع، بلوك A وB، حي  لحسني، 

 لد ر  لبيضاء،  ملغرب
 لسجل  لتجاري رقم : 133.849

 لت ريف  لضريبي عدد : 1101603

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

 ،2023 2نا2ر   23 بتاريخ   الستثنائي 

تقرر ما 2لي :

ا1،   ،13  ،12  ،10 ت د2ل  ملو د 

15، و 16 من  لنظام  ألسا�سي.

تحييا  لنظام  ألسا�سي.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

بالد ر  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

 لبيضاء بتاريخ 6 فبر 2ر 2023، تحت 

رقم 857267.
للمقتطف و لبياا

 ملمثل  لقانوني

55 P

OFOK GLOBAL
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

رقم 5 شارع  لحسن  ألول  لطابق 

 ألول حي  ل بادي تمارة

تأسيس رشكة
بتاريخ  بمقت�سى  ل قد  ل رفي 

قو نيا  وضع  تم   2023 23 2نا2ر 

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 OFOK GLOBAL  :  لتسمية 

.SARL AU

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

 لغرض  الجتماعي بإ2جاز :

نجارة  أللومنيوم.

مقاول  أو  متنوعة  أعمال  مقاول 

بناء.

 ملدة : حددت في 99 سنة.

شارع   5 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

حي   لحسن  ألول  لطابق  ألول 

 ل بادي تمارة.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

درهم مقسمة على   100 كل و حدة 

 لسيد  مليلودي مونير.

تسير  لشركة من طرف   :  إلد رة 

 لسيد  مليلودي مونير.

تم لدى كتابة   :  إل2د ع  لقانوني 
تمارة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بتاريخ 2 فبر 2ر 2023 تحت رقم 223.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

بتمارة 138263.
56 P

ULM CARS
SARL.AU

محرر   عرفي  عقد  بمقت�سى 
20/01/2023 تم تكوين نظام أسا�سي 
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

شريك وحيد  خصائصها كالتالي :
.«ULM CARS» : لتسمية 

تمارس  لشركة  ألهد ف   لهدف: 
 لتالية: 

 ستير د  لسيار ت  لجد2دة 
و ملست ملة.

  الستير د و لتصد2ر.
 ستير د م د ت  إلس اف و ل تاد.
زنقة  وسلو   :  ملقر  الجتماعي 
 لطابق  الر�سي إقامة ضياء رقم  30 

مكتب رقم31  ملحيط  لرباط.
  10.000  : رأس  ملال  الجتماعي 
درهم مقسم إلى 100 حصة قيمة كل 

و حدة 100 درهم.
 لتسيير : تم ت ييا   لسيدة فتحية 
 لبر كوي  لحاملة  لبطاقة  لت ريف 
كمسيرة   Mا0527ا رقم    لوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   إل2د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 165841.
57 P

OUNAYA AUTO
SARL AU

عام  ستثنائي  جمع  بمقت�سى 
2023، قرر  2نا2ر   27 حرر في  لرباط 
 OUNAYA لشركة   لشريك  لوحيد 

ش م م ذ ت شريك وحيد ما 2لي :
ت د2ل  سم  لشركة.

تم تغيير  سم  لشركة  لذي أصبب  
.OUNAYA
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من  لقانوا   2 ت د2ل  ملادة 

 ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية  لرباط   لضبط 

فبر 2ر   6 تاريخ   132886 رقم  تحت 

.2023

58 P

STARKEY

SARL
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
ا  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  في  لرباط  2نا2ر2023 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة.

.STARKEY : لتسمية 

 لهدف :  ملط مة.

جبل  زنقة   17  :  ملقر  الجتماعي 

 ،3 رقم  شقة  مو�سى  لطابق  ألول 

أكد ل،  لرباط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة بالسجل  لتجاري.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

درهم   100 بقيمة  حصة  جتماعية 

للو حدة سدد  كتتابها وتوزي ها كما 

2لي :

 لسيد بوحفة حسن : 500 حصة 

 جتماعية.

 500 لو ء  لد2ن  أنجار   لسيد 

حصة  جتماعية.

2د2ر  لشركة  لسيد   :  لتسيير 

محدودة  غير  ملدة  حسن،  بوحفة 

توقيع  لقانوا  تاريخ  من   بتد ء  

 ألسا�سي للشركة مع  عتماد توقي ه 

و لوثائق  إلد رية  جميع  ل قود  في 

و لبنكية.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

ديسمبر من   31 فاتب 2نا2ر وتنتهي في 

كل سنة.

وقد تم  إل2د ع  لقانوني باملحكمة 

فبر 2ر   6 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2023، تحت رقم 132883.

رقم بالسجل  لتجاري : 165867.
بمقت�سى مقتطف وبياا

59 P

PHARMACIE DR DOUNIA
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانوا  تم   ،2022 20 2ونيو 

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

تحت  مل طيات  وذلك  محدودة 

 لتالية :

 PHARMACIE شركة   :  لتسمية 

.DR DOUNIA SARL AU

غرض  لشركة : صيدلية.

 ملقر : تجزئة  لفضل محل رقم ك 

55ا عيا عودة.

ب  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 

99 سنة  بتد ء من تاريخ تسجيلها في 
 لسجل  لتجاري

 100.000  : رأسمال  لشركة 

حصة  1000 إلى  مقسة   درهم، 

مكتتبة،  للو حدة،  در هم   100 ب   

محررة وموزعة كالتالي :

بمبلغ 100.000 درهم.

 آلنسة دنيا  لحيل 1000 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.

تسير  لشركة ملدة غير   :  لتسيير 

محدودة من طرف :

دنيا  لحيل  لحاملة   لسيدة 

 ،AD203893 للبطاقة  لوطنية رقم 

 183 رقم  سمارة  بتجزئة   لقاطنة 

تمارة.

باملحكمة  تم   :  ال2د ع  لقانوني 

فاتب  بتاريخ  وذلك  بتمارة   البتد ئية 

2وليو 2022.
سجلت  لشركة بالسجل  لتجاري 

.temara
مقتطف قصد  إلشهار

60 P

 BUREAUPREX

SARL AU

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2022 26 أغسطس 

ذ ت  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

تحت  وذلك  محدودة  مسؤولية 

 مل طيات  لتالية :

 BUREAUPREX لتسمية : شركة 

.SARL AU

غرض  لشركة : بيع وشر ء و صالح 

أنو ع  آلالت  إللكترونية  جميع 

و مل لوماتية.

 لتجارة.

 Lot Ennaser Al  :  ملقر 

 MoustaKbal Avenue Tarik Ibn

.Ziad Imm N°B Temara

مدة  لشركة  حددت   :   ملدة 

ب 99 سنة  بتد ء من تاريخ تسجيلها 

في  لسجل  لتجاري.

رأسمال  لشركة : حدد 100.000 

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

مكتتبة،  للو حدة،  در هم   100 ب 

محررة وموزعة كالتالي :

بمبلغ 100.000 درهم.

 لسيد نبيل ريدي 1000 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.

تسير  لشركة ملدة غير   :  لتسيير 

محدودة من طرف :

 لسيد نبيل ريدي  لحامل للبطاقة 

2اA3750،  لقاطن  رقم   لوطنية 

إقامة  لريف 2 إضافة عمارة 3 شقة 

17، تمارة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

بتمارة  للمحكمة البتد ئية   لقانوني 

وذلك بتاريخ 19 ديسمبر 2022.

سجلت  لشركة بالسجل  لتجاري 

تحت رقم 2486.

61 P

EL HAIL FIACH

SARL AU

تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2022 26 أغسطس 

ذ ت  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

تحت  وذلك  محدودة  مسؤولية 

 مل طيات  لتالية :

EL HAIL FIACH لتسمية : شركة 

.SARL AU

مط م  ألسماك   : غرض  لشركة 

وخدمات  ملطاعم.

بيع  ألسماك.

 ملقر : إقامة  لفضل رقم ك 55ا 

 لطابق  ألول عيا عود.

ب مدة  لشركة  حددت   :   ملدة 

 99 سنة  بتد ء  من تاريخ تسجيلها في 

 لسجل  لتجاري.

في  حدد   : رأسمال  لشركة 

 1000 مقسمة إلى  درهم،   100.000

للو حدة،  در هم   100 ب  حصة 

مكتتبة، محررة وموزعة كالتالي بمبلغ 

100.000 درهم.

 لسيد أنس  لحيل 1000 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.

تسير  لشركة ملدة غير   :  لتسيير 

محدودة من طرف :

أنس  لحيل  لحامل   لسيد 

 ،AD27597ا للبطاقة  لوطنية رقم 

حي   183  لقاطن تجزئة سمارة رقم 

 بن رشد تمارة.

للمحكمة   تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ وذلك  بتمارة    البتد ئية 

 9 سبتمبر 2022.

سجلت  لشركة بالسجل  لتجاري 

تحت رقم 1759.

62 P
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IMHARCHEN TRANS

SARL AU

تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2023 2نا2ر   17

محدودة  ملسؤولية  لشريك  لوحيد 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

 IMHARCHEN  :  لتسمية 

.TRANS SARL AU

لحساب  نقل  لبضائع   :  لهدف 

 لغير.

نقل  لبضائع  لوطنية و لدولية.

حي أوالد عي�سى   :  ملقر  الجتماعي 

بني أنصار  لناظور.

في محددة  مدة  لشركة   :   ملدة 

 99 سنة.

حي  والد عي�سى   :  ملقر  الجتماعي 

بني أنصار  لناظور.

في محددة  مدة  لشركة   :   ملدة 

 99 سنة.

في  محدد   :  لرأسمال  الجتماعي 

 1000 إلى  قسمت  درهم،   100.000

 100 فئة  من  حصة  جتماعية 

درهم للو حدة كلها مكتتبة ومحررة 

كما 2لي :

 لسيد أعر ب علي 1000 حصة.

:  لسنة   لسنة  الجتماعية 

 الجتماعية تبتدئ في  لفاتب من 2نا2ر 

لتنتهي في 31 من ديسمبر.

عيا  لتسيير  لشركة   :  لتسيير 

وملدة غير محدودة :

رقم  لبطاقة  علي   لسيد  عر ب 

.S492284 لوطنية للت ريف 

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 ،2023 فبر 2ر   6 بتاريخ  بالناظور 

تحت رقم ا527.

63 P

 STE ABDELLAH BOUAYAD

DES HUILES D’OLIVES 

ET CEREALES
SARL

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

عرفي  وملحق   ،2022 20 ماي 

ديسمبر  و8  نوفمبر   25 بتاريخ 

حصة   28.500 تفويت  تم   ،2022

100 درهم للحصة   جتماعية بقيمة 

بهيجة  طرف  لسيدة  من   لو حدة 

شركة  في  تمتلكها  و لتي  بوعياد 

 STE ABDELLAH BOUAYAD

DES HUILES D’OLIVES 

ET CEREALES ش م م لفائدة  لسيد 

محمد  لباري.

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

نوفمبر   25 بتاريخ   الستثنائي 

و9 ديسمبر 2022 وا2 2نا2ر 2023، 

قرر شركاء  لشركة ما 2لي :

 ملصادقة على تفويت  لحصص.

تحييا  لنظام  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية لفاس في 

3 فبر 2ر 2023، تحت رقم 6039.

64 P

مكتب  الستاذ نبيل بوعياد

موثق بفاس

5ا، شارع  لحسن  لثاني، عمارة  لوطنية 
 لطابق  لثاني، رقم 202، فاس

 لهاتف : 0535943768

 لفاكس : 3772ا05359

KHAYRAT FES
SARL

تفويت حصص  جتماعية

لدى  حرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

 ألستاذ نبيل بوعياد، موثق بفاس في 

20 2نا2ر 2023، فإا كل من  لسيد 

محمد عادل بن 2حيى و لسيد عبد 

حصة  0ا3  باعو   بنكير ا،   لحي 

حصة  0ا1  بنسبة   جتماعية، 

كل  لفائدة  منهما،  لكل   جتماعية 

شكورو  لسيد  بوشتى  من  لسيد 

محمد  بن قابو، بنسبة 100 درهم 

حصصهم من  للحصة  الجتماعية 

 KHAYRAT لتي 2ملكونها في شركة  

محدودة  ملسؤولية،  شركة   FES
مقرها  درهم،   100.000 رأسمالها 

بوكر ع،  شتره   6 بفاس،   الجتماعي 

 لحي  لصناعي  لدكار ت.

محمد  من  لسيد  كل  ت ييا  تم 

عبد  لحي  2حيى،  لسيد  بن  عادل 
شكور  بوشتى  بنكير ا،  لسيد 

و لسيد محمد  بن قابو، كمسير2ن 

للشركة ملدة غير محدودة مع إمضاء 

مشترك.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس في فاتب فبر 2ر 2023، 

تحت رقم 2023/5973.

65 P
 

نافوتيك
إضافة عالمة تجارية

إا  لجمع  ل ام  لغير  ل ادي 

م،  م  ش  «نافوتيك»  شركة  لشركاء 
درهم،  لكائن   100.000 رأسمالها 

مقرها بزنقة محمد بلحسن  لوز ني، 

بالسجل  و ملسجلة   2 رقم  فيال 

 لتجاري بالرباط تحت رقم 9137ا1، 

بتاريخ بمقرها  الجتماعي    ملن قد 

 29 نوفمبر 2022، قد قرر إضافة إلى 

 لتسمية  الجتماعية للشركة  ل المة 

.EBANISTRA لتجارية 

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2023 2نا2ر  ا2  2وم 

.132462
لإلشارة و لنشر

66 P

NOUNE MAROC
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 1.923.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 183، شارع  ألمير 

ولي  ل هد، مكتب رقم 30، طنجة

 لسجل  لتجاري : 28.925

 ستقالة مسير
ت ييا مسير

توقيع  جتماعي

محضر  لجمع  ل ام  بموجب 

ديسمبر   16 في   الستثنائي  ملؤرخ 

2022ا قرر شركاء  لشركة  ملسماة 

«نوا مروك» ش م م ما 2لي :

وقبول  ستقالة  لسيد  م رفة 

جيروم جوروشاغا من مهامه كمسير 

للشركة.

 لتأكيد على أا  لشركة مسيرة من 

قبل مسير2ن ي مالا بشكل منفصل، 

و لسيد  أسماء  لبقالي   لسيدة 

كورنيليس  2وهانس  ويلهيلموس 

سوينكيلس.

تأكيد صالحيات  لتوقيع  لتي تلزم 

 لشركة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بطنجة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2023 2نا2ر   12 بتاريخ 

.261.539

67 P

GAM LOCATION MAROC
شركة محدودة  ملسؤولية

بشريك وحيد
رأسمالها : 20.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  ملنطقة  لصناعية 

مغوغة، ممر رقم 1، بق ة رقم 2، 

طريق تطو ا، طنجة

 لسجل  لتجاري رقم 93ا.5ا
زيادة رأسمال  لشركة

ت د2ل مو زي للنظام  ألسا�سي
بموجب قر ر ت  لشريك  لوحيد 

ديسمبر   28 في  للشركة  ملؤرخة 

قرر شركاء  لشركة  ملسماة   ،2022

م  م  ش  ماروك»  لوكاسيوا   «كام 

ما 2لي :

رأسمال  لشركة  في   لزيادة 

درهم مما سيرفع  150.000.ا  بمبلغ 

 15.850.000 مبلغ  من   لرأسمال 

درهم إلى مبلغ 20.000.000 درهم.

حصة  150.ا  تخصيص  م رفة 

جد2دة بقيمة 10 درهم للحصة.

من  و7   6  لت د2ل  ملو زي للمادة 

 لنظام  ألسا�سي.
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بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بطنجة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2023 2نا2ر   12 بتاريخ 

.261.538
بمثابة مقتطف وبياا

 ملسير

68 P

AB2CS

أبي 2 �سي إس

ش م م

رأسماله : 00ا.220 أورو

 ملقر  الجتماعي : منطقة  لتصد2ر 

 لحرة، تجزئة رقم 0اأ،  لطابق 

 لثالث، مكتب رقم س1أ، طنجة

 لسجل  لتجاري : 37.467

تصفية  لشركة
محضر  لجمع   ل ام  بموجب 

ديسمبر   13 في   الستثنائي  ملؤرخ 

تقرر  للشركة  ملذكورة أعاله،   2022

ما 2لي :

أوقفت  قد  كوا  لشركة  م رفة 

وقررت  لتصفية  أنشطتها  جميع 

بحلها  و لقيام  للشركة   ملسبقة 

بطريقة ود2ة وذلك  بتد ء  من تاريخ 

31 ديسمبر 2022.

منطقة   : مقر  لتصفية  تحد2د 

0اأ،  رقم  تجزئة   لتصد2ر  لحرة، 

س1أ،  رقم  مكتب   لطابق  لثالث، 

طنجة.

ت ييا  لسيدة سور 2ا كازي أو ل 

بوس يد مصفية لشركة،  لساكنة 1 

دونغ تشانغ آا جي دونغ فانغ غو نغ 

تشانغ 100738 ) لصيا(وذلك للمدة 

 لتي تستغرقها  لتصفية.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بطنجة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2023 2نا2ر   5 بتاريخ 

.261.353

69 P

STE ECHAOUI NET
SARL AU

 STE ECHAOUI شركة  قررت 
NET SARL AU، رأسمالها 100.000 
بيتي  7اا  مقرها  الجتماعي  درهم، 

سكن عامر، سال.
بتاريخ   لجمع  ل ام  ملن قد 

 18 ماي 2022 ما 2لي :
طريق  عن  تفويت  لحصص 

 لبيع :
مصطفى  قرر  لسيد  لشاوي 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 
رقم A496027  ملالك ل 1000 حصة 
 STE بالشركة  درهم   100 بقيمة 

.ECHAOUI NET SARL AU
بيع حصته بالشركة للسيد محمد 
للبطاقة  لوطنية   زبا2ر  لحامل 

.AB1ا003ا
 ستقالة  لسيد  لشاوي مصطفى 
وت ييا  للشركة  كمسير  منصبه  من 
محمد   ملسير  لجد2د  لسيد  زبا2ر 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

رقم ا003اAB1 ملدة غير محدودة.
لشركة  قرر  لشريك  لوحيد 
تغيير  ل نو ا   STE ECHAOUI NET
بيتي سكن عامر  7اا   :  لتجاري من 

سال.
شارع  لرود ني  رقم337   : إلى 

سانية  لرباطي سيدي مو�سى سال.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2ونيو   27 بتاريخ  بسال   البتد ئية 

2022، تحت رقم 39165.
70 P

STE DISTRIBUTION AIT KIN
SARL AU

 N°19, Lotissement Oued

Eddahab, Tabriquet - Salé

زيارة في  لرأسمال  الجتماعي للشركة 
وتغيير  السم  لتجاري

بمقت�سى  ملحضر  الستثنائي  ملؤرخ 

و ملسجل   ،2022 ديسمبر   16 بتاريخ 

بالرباط   2022 ديسمبر   23 بتاريخ 

تحت رقم RE202200147862063 و

OR2022/12016 و CA14786، قرر 

 لشريك  لوحيد للشركة ما 2لي :

في  لرأسمال  الجتماعي  زيادة 

مد2ونية  لشريك  لوحيد  بإدماج 

 600.000 في  لرأسمال بما 2قدر ب 

ليصبب  لرأسمال  الجتماعي  درهم 

عوض  درهم   690.000 للشركة 

90.000 درهم.

من  تغيير  السم  لتجاري 

إلى   STE DISTRIBUTION AIT KIN

.STE AKYJI PLAST

تحد2ث أصول  لشركة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني  وقد 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ 21ا0ا  رقم  تحت   بسال 

23 2نا2ر 2023.

71 P

SCORP

SARLAU

تحرير رأس  ملال

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 2022 أكتوبر   13 بتاريخ   ملن قد 

قرر  لشريك  لوحيد للشركة مقرها 

أكاد2ر  لد ر  زنقة   61  الجتماعي 

 لبيضاء.

رأس  ملال   4/3 تحرير ثالثة أرباع 

به  و ملحتفظ   ملتبقي  ملستحق، 

سائلة  بمطالبة  خالل  ملقاصة  من 

ومستحقة  لدفع على  لشركة لصالح 

) لحساب  لجاري   ملساهم  لوحيد 

 375.000 مقابل  للمساهم  لد ئن( 

إجمالي رأسمال  فإا  وبالتالي،  درهم 

 لشركة 2بلغ 500.000 درهم مقسمة 

إلى 5000 سهم بقيمة 100 درهم لكل 

منها.

في  ملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

9 2نا2ر 2023 تحت رقم 853486.

72 P

SCORP
SARLAU

تغيير  لتسمية  الجتماعية
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
2022 قرر  5 ديسمبر   ملن قد بتاريخ 
مقرها  للشركة   لشريك  لوحيد 
أكاد2ر  لد ر  زنقة   61  الجتماعي 

 لبيضاء.
تغيير  لتسمية  الجتماعية لتصبب 
وبالتالي   SCORP PROTECTION  :
من  لقانوا  ألسا�سي   3 تغيير  لبند 

للشركة.
في  ملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
30 2نا2ر 2023 تحت رقم 856305.

73 P

SCORP HYGIENE
SARLAU

رفع  لرأسمال  الجتماعي
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 2022 أكتوبر   13 بتاريخ   ملن قد 
قرر  لشريك  لوحيد للشركة مقرها 
أكاد2ر  لد ر  زنقة   61  الجتماعي 

 لبيضاء.
بمبلغ  رفع  لرأسمال  الجتماعي 
00.000ا درهم ليصبب من 100.000  
درهم عن طريق   500.000 درهم إلى 
 ستحد ث 000.ا سهم جد2د بقيمة 
بإدماج  وذلك  منهم  لكل  درهم   100

 لحساب  لجاري للشريك  لد ئن.
في  ملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
رقم  تحت   2022 ديسمبر   20

.850922
74 P

SCORP INTERIM
SARLAU

رفع  لرأسمال  الجتماعي
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 2022 أكتوبر   13 بتاريخ   ملن قد 
قرر  لشريك  لوحيد للشركة مقرها 
أكاد2ر  لد ر  زنقة   61  الجتماعي 

 لبيضاء.
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رفع  لرأسمال  الجتماعي 

من  ليصبب  درهم   500.000 بمبلغ 

100.000  درهم إلى 600.000 درهم 

بقيمة  جد2د  سهم   5.000 بإحد ث 

بإدماج  وذلك  منهم  لكل  درهم   100

 لحساب  لجاري للشريك  لد ئن.

في  ملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

12 2نا2ر 2023 تحت رقم 853830.

75 P

مكتب  ألستاذة شهرز د  لزيزي  لجناا

موثقة بالرباط

ز وية زنقة بيروت وساحة  ملامونية مدخل ب 

رقم 9  لرباط

037.70.95.88/037.70.95.89

 لفاكس : 037.70.85.75

HANAFI
ش.م.م

تفويت  لحصص
قبول هبة  لحصص

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

نوفمبر   21 2وم  بالرباط،   ملن قد 

ذ ت  شركة  «حنفي»  لشركة   2022

 SOCIETE محدودة،  مسؤولية 

HANAFI SARL، رأسمالها  الجتماعي 

1.500.000 درهم، مقرها  الجتماعي، 

121، شارع  لحسن  لثاني،   لرباط، 

و ملسجلة بالسجل  لتجاري بالرباط 

تحت رقم 1ا71ا، قرر  لشركاء.

قبول تفويت  لحصص من طرف 

لفائدة  لسيد  قانيني  مريم   آلنسة 

 بر هيم قانيني.

طرف  من  هبة  لحصص  قبول 

لفائدة  لسيد  قانيني  أحمد   لسيد 

 بر هيم قانيني.

من   7 تغيير  لفصل  تم  وبالتالي 

 لقانوا  لتأسي�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط، 2وم 2 فبر 2ر 2023 

تحت رقم 132815.
بمثابة مقتطف وبياا

 ألستاذة شهرز د  لزيزي  لجناا

76 P

ATLAS YO GEO
ش.م.م 

بشريك و حد

ت د2الت قانونية
للجمع  رسمي  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ   ل ام  الستثنائي  ملسجل 

 ATLAS لشركة   2022 ديسمبر  ا1 

مسؤولية  ذ ت  شركة   YO GEO

رأسمالها  و حد،  بشريك  محدودة 

درهم،   1.030.000  الجتماعي 

 498 عمارة  ومقرها  الجتماعي، 

تجزئة  ا  لطابق  ألول  رقم  مكتب 
تقرر مكناس   رياض  السماعلية 

ما 2لي :

ما  تفويت  لسيد  لصافي  حمد 

10300 حصة  جتماعية من  ي ادل 

للحصة  لو حدة  درهم   100 فئة 

لصالح  د خل  لشركة  2ملكها  و لتي 

 لسيد بوستى لحسن.

من  ل نو ا  نقر  ملقر  الجتماعي 
عمارة 498 مكتب رقم ا  لطابق  ألول 

تجزئة رياض  السماعلية مكناس إلى 

مشروع   609 رقم   :  ل نو ا  لجد2د 

 لحمر ء عيا عتيق تمارة.

 ستقالة  لسيد  لصافي  حمد من 

 لتسيير وت ييا  لسيد بوستى لحسن 

مسير  جد2د  للشركة.

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة 

بتغيير  لفصول رقم ا، 6، 7 وا1.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

تحت  بمكناس  للمحكمة  لتجارية 

رقم  بالسجل  لتجاري   486 رقم 

38961 بتاريخ 2 فبر 2ر 2023.
بمثابة مقتطف وبياا

77 P

INV SCREEN
SARL AU

محضر  جتماع  لجمع  ب د 

2نا2ر   30 بتاريخ  غير  ل ادي   ل ام 

جاد  لشيخاوي،  2022،  لسيد 

 INV  لشريك و ملد2ر  لوحيد لشركة 

برأسمال   ،SCREEN SARL AU

5ا  100.000 درهم ومقرها  لرئي�سي 

شارع عبد  لقادر مفتر،  لطابق  لثاني 

في  ا،  لد ر  لبيضاء،  ملسجل  رقم 

 لسجل  لتجاري للد ر  لبيضاء تحت 

تصفية  لشركة  قرر   538969 رقم 

مبكر .
 ملد2ر :  لسيد جاد  لشيخاوي

78 P

شركة اوريونتينا كافي
تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة

على إثر  لجمع  ل ام  لغير عادي 

مساهمو  قرر   2022 أكتوبر  بتاريخ 

شركة  ريونتينا كافي ش.ذ.م.م تغيير 

 ملقر  الجتماعي كالتالي :
طارق  شارع  شم�سي  تجزئة  من 

بتمارة إلى   C محل   A  بن زياد عمارة 

 ل نو ا  لتالي حي  لفردوس رقم 326 

بتمارة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

ديسمبر   26  لتجارية بالرباط بتاريخ 

2022 تحت رقم 131731.

79 P

J.H.R
شركة خاصة  ملسؤولية  ملحدودة 

شريك وحيد

رأس  ملال : 10.000 درهم

 ملقر  لرئي�سي شارع طارق  بن زياد 

سكتور ا عمارة 2 متجر رقم ا 

مسيرة 1 تمارة

بتاريخ إطار  لسند  لخاص   في 

28 2ونيو 2021 ما 2لي :

J.R.H قر ر أعضاء شركة.

تصفية شركة.

ت ييا  لسيد  لجوهري عبد  لسالم.

طارق  بن  شارع  مقر  لتصفية 

ا  متجر رقم   2 عمارة  ا  زياد سكتور 

مسيرة 1 تمارة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 130285 

بتاريخ 15 نوفمبر 2022.

80 P

 MINI MARKET شركة

XPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : محل رقم 51

عمارة 6،  ملجموعة  لسكنية 2

إقامة  لريحاا، تمارة

تأسيس
بموجب عقد عرفي بتاريخ 5 2نا2ر 
على  لقانوا  تمت  ملصادقة   2023

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 MINI MARKET لتسمية : شركة 

XPRESS

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

محل تجاري لبيع  ملو د   :  لهدف 

 لغذ ئية بالتقسيط.

 ،51 محل رقم   :  ملقر  الجتماعي 

 ،2 6،  ملجموعة  لسكنية  عمارة 

إقامة  لريحاا، تمارة.
درهم،   100.000  : رأس  ملال 

حصة  جتماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة  لو حدة.

 ملدة : 99 سنة ب د  لتأسيس.

:  لسيد  لجياللي  لتاغي   لتسيير 

ملدة غير محدودة.

وقد تم  إل2د ع  لقانوني باملحكمة 
 البتد ئية بمصلحة  لسجل  لتجاري 

 138279 س.ت  رقم  تحت  بتمارة 

بتاريخ 6 2نا2ر 2023.

81 P

DROGUERIE 2007
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2022 ديسمبر   8

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت شريك 

وحيد بالخصائص  لتالية :

 DROGUERIE 2007  :  لتسمية 

.SARL AU
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رأسمال : 30.000 درهم، مقسمة 

على 300 حصة.

عنو ا  لشركة : 56 شارع  بر هيم 

 لرود ني شقة 2  ملحيط  لرباط.

) لبيع  تاجر   : هدف  ملؤسسة 

بالتجزئة( /  ألجهزة.

 ملسير : ب لو ا ماجيد.

 لضريبة  ملهنية : 26305510.

 لسجل  لتجاري رقم : 164995.

باملحكمة   إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 131615 

بتاريخ 22 ديسمبر 2022.

82 P

 TRAVAUX ET SERVICES

SAKAN
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط   2023 2نا2ر   19 بتاريب 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك و حد.

 TRAVAUX ET  :  لتسمية 

SERVICES SAKAN

في  ألعمال  مقاول   :  لهدف 
/ مقاول   ملختلفة / شركة  لتنظيف 

في  لبستنة.
زنقة   20  :  ل نو ا  لتجاري 

 2 رقم  شقة  علي  سيدي   كلماا 

أكد ل  لرباط.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

 لسيد 2اسيا لطيفي.

: تم ت ييا  لسيد 2اسيا   لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  لطيفي 

محدودة.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
في  لسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

بتاريخ   569113 رقم  تحت  بالرباط 

فاتب فبر 2ر 2023.

83 P

SOCIETE DKI TRAV
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر  لشريك   2023 2نا2ر   20 بتاريخ 

 لوحيد ما 2لي :

كل  غياب  ب د  تصفية  لشركة 

 ألنشطة  بتد ء من تاريخ 22 ديسمبر 

.2022

ت ييا عبد  لرز ق  لزين كمصفي 

للشركة.

للشركة  تحد2د  ملقر  الجتماعي 

كمحل  موضوع  لحل  ملسبق 

للتصفية.

للشركة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر  فاتب 

ا13277.

84 P

د2ــــــــــــو ا  ألستــــــــاذ أحمــد  ل بـــاســي

مــــوثــــــق

شـــــارع مـــوالي عـبد  لرحمــــاا

عمـــارة ب٬  ملـكـتـب رقم 5

 لقـنيطــــــــرة

 لهـــــــاتف : 1.13ا.05.37.37

 لفاكس : 2.15ا.05.37.37

RABOT IMMOBILIER شركة
ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي بالقنيطرة، شارع 

 ملنصور  لذهبي، إقامة حمادي 

بوشو ري، عمارة رقم 7، بالطابق 

 ألول.

 لسجل  لتجاري رقم : 1251ا

تفويت  لحصص  الجتماعية مع 
ت د2ل  لقانوا  ألسا�سي للشركة

حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بد2و ا  ألستاذ أحمد  ل با�سي بتاريخ 

25 و 26 2نا2ر 2023، تقرر ما 2لي :

خالد،  بوشو ري  باع  لسيد 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 
بوشو ري  و لسيد   G 267606 رقم 

لبطاقة  عبد  لكريم،  لحامل 

 ،G 264584  لت ريف  لوطنية رقم 

كاني محمد،  لحامل لفائدة  لسيد 

رقم لبطاقة  لت ريف  لوطنية    
حصصهما  الجتماعية   ،X 5032ا
و لتي  حصة   )500( في  و ملتمثلة 
 RABOT» شركة  في  2ملكانها 
رأسمالها  ش.م.م،   »  IMMOBILIER
ومقرها  الجتماعي  درهم   100.000
شارع  ملنصور  لذهبي،  بالقنيطرة، 
عمارة رقم  إقامة حمادي بوشو ري، 

7، بالطابق  ألول.
ت د2ل  لفصل  لسابع  ملت لق 
للشركة  بالحصص  الجتماعية 

و لذي أصبب كالتالي :   
 لسيد بوشو ري عبد  لكريم 500 

حصة.
 لسيد كاني محمد 500 حصة.

مجموع  لحصص 1000 حصة.
عشر  ت د2ل  لفصل  لسادس 
بت ييا  لسيد بوشو ري عبد  لكريم 
ملدة  أعاله  للشركة  ملذكورة  كمسير 
تسير  لشركة  وبذلك  محددة  غير 

بتوقي ه  ملنفرد.
كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2023 فبر 2ر   02 بتاريخ  بالقنيطرة 
بملف  لسجل  لتجاري رقم : 1251ا.

للخالصــة و  لنشر

 ألستاذ  ل با�سي أحمد

85 P

 MOSSEDDAQ
MANAGEMENT SERVICES

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شارع  لحسن 
 لثاني بروفانسال تجزئة  لهام 2 سا 

تمارة
تم  عرفي  عقد  بموجب 
 MOSSEDDAQ شركة  تأسيس 
 MANAGEMENT SERVICES
بتاريخ  محدودة  ملسؤولية،  شركة 
ذ ت  مليز ت   2022 16 ديسمبر 

 لتالية :
 ستغالل مقهى.

من  مكوا  رأسمال  لشركة 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على  لشكل  لتالي :

 لسيدة سناء مصدق 250 حصة.

 لسيد رشيد مصدق 750 حصة.

 لشركة مسيرة من طرف  لسيدة 

سناء مصدق.

سنة   99 مدة  لشركة محددة في 

 بتد ء من تاريخ تسجيلها في  لسجل 

 لتجاري.

باملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 

 البتد ئية بتمارة بتاريخ فاتب فبر 2ر 

2023 وتحت رقم 138227.

86 P

ALGOLNNOV
SARL

عرفي  ملسجل  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2023 2نا2ر   23 بتاريخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

وتحمل  لخصائص  لتالية :

ALGOLNNOV : لتسمية 

SARL : لصفة  لقانونية 
: تطوير وحلول   لهدف  الجتماعي 

م لوماتية في  ألمن  لسيبير ني.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

0ا3  ف لي  عبد  لجليل   لسيد 

حصة.

 لسيد س د  لنياري 0ا3 حصة.

محمد  ل لمي  مشي�سي   لسيد 

320 حصة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

شارع  00ا   :  ملقر  الجتماعي 

 5 شقة  بدر  إقامة   لحسن  لثاني 

 لرباط.

محمد  ل لمي   ملسير  لسيد 

 مشي�سي.

تحت  بالسجل  لتجاري   لتقييد 
 2023 فبر 2ر   6 بتاريخ  رقم 165865 

باملحكمة  لتجارية بالرباط.

 إل2د ع  لقانوني رقم 132882.

87 P
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KARMA BEAUTY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها  لتجاري : 10.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : ساحة بر ك عمارة 
ج  لطابق  لسفلي متجر رقم 3 حي 

 ملحيط،  لرباط
 لسجل  لتجاري بالرباط

تحت رقم : 130075
شركة  لشركاء  محضر  بمقت�سى 
ذ ت  شركة   KARMA BEAUTY
 ملسؤولية  ملحدودة،  ملن قد بتاريخ 

31 ديسمبر 2022 تقرر ما 2لي :
تصفية ود2ة للشركة.

كرمة  فدوى  ت ييا  لسيدة 
كمصفية للشركة.

تجزئة   : تحد2د مقر  لتصفية ب 
أم  لربيع  شارع   37 رقم  بتهوفن 

هرهورة - تمارة.
هذه  لكل  تم  إل2د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لوثائق 
 2023 فبر 2ر  فاتب  بتاريخ  بالرباط 

تحت رقم 132785.
88 P

BV CAPITAL AFRICA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 300.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء
ملتقى زنقة موز ر وشارع أنفا، إقامة 

لوبوتي بار  دي،  لطابق  لسابع
 لسجل  لتجاري رقم 259ا52

 لد ر  لبيضاء
بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك 
 ،2023 2نا2ر   20  لوحيد  ملن قد في 

تقرر ما 2لي :
بمبلغ  رأسمال  زيادة  قر ر 
من  2رتفع  وبذلك  درهم،   200.000
100.000 درهم إلى 300.000 درهم، 
حصة  جتماعية   2000 بإصد ر 
للقيمة  درهم   100 فئة  من  جد2دة 

 السمية  لو حدة، صادرة بالتكافؤ.
في  تحقيق  لزيادة  لنهائية 
رأسمال  لشركة  لينقل   لرأسمال، 

من 100.000 إلى 300.000 درهم.

من  و7   6 ت د2ل مو زي للفصول 

 لقانوا  ألسا�سي.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بالد ر  لبيضاء بتاريخ 3 فبر 2ر 2023 

تحت رقم 857126.
قصد  لنشر و إلعالا

89 P

AHLANE TECHNOLOGIES
تحويل  ملقر  الجتماعي

قرر  لجمع  ل ام  الستثنائي لشركة 

AHLANE TECHNOLOGIES شركة 
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذ ت 

مقرها  لسابق  درهم،   150.000

2351  لوفاق  لشقة  عمارة  بتمارة 

7،  ملسجلة بالسجل  لتجاري سابقا 

تحت رقم 78665 بالرباط بتاريخ 15 

2ونيو 2022 ما 2لي :

إلى  ل نو ا  مقر  لشركة  تحويل 
زنقة   90/88  لتالي  لد ر  لبيضاء 

 ل ربي دوغمي إقامة سلمى  لطابق 1 

 ملكتب 11  بتد ء من تاريخ 15 2ونيو 

.2022

تم  للقر ر ت  لسابقة فقد  وتب ا 
بالسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 

بالد ر  لبيضاء.

كاتبة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2023 2نا2ر   23 2وم   لبيضاء 

تسجيل  وتم   855137 رقم  تحت 

 لشركة بالسجل  لتجاري تحت رقم 

.569047
بمقت�سى مقتطف

وبياا  ملسير

90 P

STE MOONY DISCOM
.S.A

تحويل  ملقر  الجتماعي
قرر  لجمع  ل ام  الستثنائي 

لشركة MOONY DISCOM، شركة  
 300.000 ر سمالها  مجهولة  السم، 

مقرها  لسابق بالد ر لبيضاء درهم، 

محمد  زنقة  شارع  لجيش  مللكي   
إ2ماا  لطابق   لرشيد  ل مارة 
بالسجل  لتجاري   لسابع،  ملسجلة 
بالد ر لبيضاء   293273 رقم  تحت 
سابقا بتاريخ فاتب نونبر 2022 ما 2لي :
مقر  لشركة  لى  ل نو ا  تحويل 
 لتالي بوزنيقة  ملجمع  لصناعي رقم 
29، 30، 31  لبنا2ة   إلد رية  لطابق 
نونبر  فاتب  تاريخ  من  إبتد ء   لثاني، 

.2022
تم  للقر ر ت  لسابقة فقد  وتب ا 
بالسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 

ببنسليماا.
كتابة  لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بمصلحة  لسجل  لتجاري 
 ،2023 2نا2ر   30 2وم  ببنسليماا 
وتم تسجيل  لشركة  5ا  تحت رقم 

بالسجل  لتجاري تحت رقم 7937.
بمقت�سى مقتطف 
وبياا مجلس  إلد رة

91 P

 STE ATELIER
 ARCHITECTURE ACTUELLE

SARL AU
 لسجل  لتجاري رقم : 165747
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تأسيس

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2023 2نا2ر   20 بتاريخ 
 لقو نيا  ألساسية لشركة محدودة 
 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت 

 ملميز ت  لتالية :
)عمل  مهندس م ماري   :  لهدف 

فردي(.
 ملقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 
حساا  أحمد  لوكيلي  موالي  شارع 

 لرباط.
: حدد ر سمال بما قدره  ر سمال 

100.000 درهم.
غير  ملدة  تد ر  لشركة   :  لتسيير 
شهاب  محمد   : طرف  من  محدودة 

جباري.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط بتاريخ فاتب فبر 2ر 

.2023
تحت رقم : 5ا1327.

92 P

STE ATLAS CLEAN ENERGY
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

 لسجل  لتجاري رقم : 165821
تاسيس شركة

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2023 2نا2ر   3 بتاريخ 
 لقو نيا  ألساسية لشركة محدودة 
 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد ذ ت 

 ملميز ت  لتالية :
 لهدف :  ستشار ت إد رية.

 لتصد2ر و الستير د.
 ملقر : عمارة رقم 30 شقة رقم 8 
حساا  أحمد  لوكيلي  موالي  شارع 

 لرباط.
: حدد ر سمال بما قدره  ر سمال 

100.000 درهم.
ملدة  تد ر  لشركة   :  لتسيير 
محمد   : طرف  من  محدودة  غير 

 لحسناوي.
باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   2 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

.2023
تحت رقم : 132831.

93 P

 STE INNOVATIS
 CONSULTING AND

ENGINEERING
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
مقرها  الجتماعي : رقم 295  قامة 

سال سال  لجد2دة  - سال
 لتبرعات بالحصص  الجتماعية، 
ت ييا مسير جد2د وتحويل  لشكل 
 لقانوني للشركة وت د2ل  لقانوا 

 ألسا�سي للشركة
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بمقت�سى محضر  لقر ر ت  ملؤرخ 

سبتمبر  فاتب  2وم  بسال  لجد2دة 

للشركة قد  2022  لشريك  لوحيد 

 تخذ  لقر ر ت  لتالية :

بالحصص  على  لتبرع   ملو فقة 

بتاريخ  تنفيذها  تم   الجتماعية  لتي 

فاتب سبتمبر 2022. وموزعة بالشكل 

 لتالي :

قيمة  حصص  جتماعية   5

تملكها  درهم   100 منها   لو حدة 

جمي ها  ت طي   لسيدة  لطاهيري 

للسيد س يد  لحسني.

قيمة  حصص  جتماعية   5

تملكها  درهم   100 منها   لو حدة 

جمي ها  ت طي  بود2ب  د2نا   لسيدة 

للسيد س يد  لحسني.

قيمة  حصص  جتماعية   5

2ملكها  درهم   100 منها   لو حدة 

 لسيد  دريس  لحسني ت طي جمي ها 

للسيد س يد  لحسني.

قيمة  حصص  جتماعية   5

2ملكها  درهم   100 منها   لو حدة 

 لسيدة زينب  لحسني  ت طي جمي ها 

للسيد س يد  لحسني.

هبة  ي تبر  ملساهم  لوحيد  ا 

وتم  شرعية   لحصص  الجتماعية 

إبالغ  لشركة بالشكل  لصحيب.

قبول  الستقالة  ملقدمة من طرف 

 لسيدة  لطاهيري من مهمها كمسيرة 

ذمتها  لكاملة  وحيدة للشركة و بر ء 

و لنهائية من إد رتها.

س يد  ت ييا  لسيد  لحسني 

لبطاقة  و لحامل  مغربي  لجنسية 

.D200383 لت ريف  لوطنية رقم 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

سبتمبر  فاتب  من  محدودة  بتد ء 

وتحد2د  لصالحيات   ،2022

 ملمنوحة له.

 ،6 عن  ملو د   لت د2ل  ملترتب 

7وا1 من  لقانوا  ألسا�سي للشركة.

للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

 لى شركة محدودة  ملسؤولية بشريك 

وحيد.

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

ديسمبر   17 2وم  بسال   البتد ئية 

2022، تحت رقم 0259ا.

94 P

STE DIGITAL TRAVEL
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
في  لل قد  ل رفي  ملؤرخ  طبقا 
وضع  لقانوا  تم   ،2023 2نا2ر   2

على  تضامنية  لشركة   ألسا�سي 

 لشكل  لتالي :

 STE DIGITAL  : إسم  لشركة 

.TRAVEL

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة.

غرض  لشركة : وكالة  ألسفار.

 ملقر  الجتماعي للشركة : فيال رقم 

تجزئة  كد2رة  ر�سى  أحمد  شارع   6

 ملنضر  لجميل حي  لنهضة  لرباط.
ر سمال  لشركة  حدد   : ر سمال 

وقسم  لى  درهما،   100.000 في مبلغ 

،  لقيمة  إجتماعية  حصة   1000

100 درهما،   إلسمية لكل حصة هي 

موزعة كالتالي :

 670  ... مصطفى  كابية   لسيد 

حصة.

 ... سناء  بشرى  بنحدو   لسيدة 

330 حصة.

تم ت ييا  لسيد كابية   :  لتسيير 

إدريس  س فاا  و لسيد  مصطفى 

تسير  لشركة  في  مشتركاا  مسير ا 

ملدة غير محدودة.

فاتب  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  2نا2ر 

سنة.

تم  ال2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 ،2023  لتجارية بالرباط في 6 فبر 2ر 

رقم  في  لسجل  لتجاري  سجل 

.165897

95 P

إئتمانية  لصفاء

مقر : 36 شارع عبد هللا بن 2اسيا

 لد ر لبيضاء

 لهاتف : 05.22.44.99.66

 لفاكس : 5.20.55ا.05.22

 لهاتف  ملحمول : 06.61.32.24.81

 STE DE LAMINAGE DE

 VERRE ET DECORATION
 «LAMIVERDECO»

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

 لسجل  لتجاري رقم : 3067

تقسيم  السهم بيا  لورثة
ت د2ل  لقسمة للرأسمال

sarl لى  sarl au تحويل شركة من
ت ييا مدبرين

تحد2ث  لنظام  ألسا�سي
في  من  لشركاء  جماعي  بقر ر 

2نا2ر  وا2   2022 ديسمبر   19

 STE DE LAMINAGE  ،2023

 DE VERRE ET DECORATION

ذ ت  شركة   ،  ««LAMIVERDECO

رأسمالها   محدودة،  مسؤولية 

مقرها  درهم،  لكائن   5.000.000

 لرئي�سي باملحمد2ة،  لجنوب  لغربي 

 ملنطقة  لصناعية  لرقم ا9.

مالحظة موت  لسيد   : قد قررت 

جابري أحمد.

تقسيم  ألسهم بيا  لورثة.

لر سمال  ت د2ل  لقسمة 

5.000.000 درهم.

 2.500.000  .. محسن  جابري 

درهم.

جابري كوثر ... 1.250.000 درهم.

 1.250.000  ..... جابري  كر م 

درهم.

محدودة  شركة  من  تحويل 

شركة  و حد  لى  بشريك  مسؤولية 

ذ ت مسؤولية محدودة.

جابري  ت ييا  ملدبرين  لسيد 

مع  أكر ا  جابري  و لسيدة  محسن 

 لتوقيع  ملشترك.

تحد2ث  لنظام  ألسا�سي.

بكتابة  تم  ال2د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   ،2023 2نا2ر   30 باملحمد2ة في 

رقم 183.
عن  ملستخلصات و لبيانات

 ملدبر

96 P

STE GNAFFAT NEGOCE
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

 الستثنائي بتاريخ 29 2ونيو 2022 تم 

 التفاق على ما 2لي :

نشاط  توسيع  قرر  لجمع  ل ام 

 لشركة ومن  آلا فصاعد   لنشاط 

 لرئي�سي للشركة 2صبب على  لشكل 

 لتالي :

توزيع  ملشروبات  لروحية.

مط م،  لتجارة،  الستير د 

وتصد2ر، أعمال متنوعة  و إنشائية، 

 ملو د  لغذ ئية، توزيع وتسويق كافة 

مو د  لبناء.

 أعمال  لبناء  و  العمال  ملتنوعة، 

) لتخطيط،  لطالء،  لسباكة، 

 لنجارة،  لكهرباء،  ألملنيوم، 

 لتبليط،  لبستنة،  لتنظيف،  لخ.. (.

شر ء وبيع وتمثيل وتصنيع جميع 

وكذلك جميع  منتجات ومو د  لبناء 

 ملو د و الدو ت  لالزمة لشركة  لبناء.

إستغالل أي مسار وكذلك تصنيع 

ونقل أي مو د بناء قد تكوا مرتبطة 

لغرض  لشركة.

تمثيل أي عالمة تجارة وأي شركة 

في أي عمليات صناعية  و تجارية قد 

غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكوا 

مباشر بأحد  ملشاريع  ملذكورة أعاله 

مشتركة مشاريع  إنشاء  خالل   من 

 أو غير ذلك.

جميع  وإنشاء  وإصالح  صيانة 

و العمال  لفنية  ل امة   لطرق 

وتشغيل  إنشاء  وكذلك  و لخاصة 

جميع شركات  لتركيب و لتركيب ذ ت 

 لصلة بغرض  لشركة.
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شارع   15 تغيير مقر  لشركة من 
 البطال شقة رقم ا  كد ل  لرباط  لى  
شارع شالة عمارة رياض حساا   38
رقم   11 بالطابق  لخامس شقة رقم 

 لبر2دي 10000  لرباط.
ا و3 من  لقانوا  ت د2ل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة.
باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 
2نا2ر   17 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 
 ،D132286 رقم  تحت   ،2023

 لسجل  لتجاري رمق : 0531ا1.
97 P

STE RABAT GARDENS
SARL

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
تم   ،2022 نونبر   8  الستثنائي بتاريخ 
للشركة  على  لحل  ملسبق   التفاق 

وتصفيتها.
طه  لو رثي  ت ييا  لسيد  تم 
رقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
ماي   18 سنة  31اA379،  ملزد د 

1983، مصفي للشركة.
12 مكرر   : مقر  لتصفية حدد ب 

شارع لبناا رقم 3 محيط  لرباط.
تم وضع  ملحضر بالسجل  لتجاري 
بالرباط بتاريخ 19 2نا2ر 2023، تحت 

 لرقم 132362.
 لسجل  لتجاري رقم : 152327.

 98 P

STE GLAMBEE
بمقت�سى  لجمع  ل ام   الستثنائي 
صادق  لجمع  ل ام  بتاريخ   ملن قد 
تقرير  ملصفي،  لرصيد  لنهائي  على 
للتصفية سلبي ب 9,07ا15.1 درهم.
توزيع  لرصيد  قرر  لجمع  ل ام 
لحساب  لتصفية   لنهائي  لسلبي 
تقرر  لجم ية  ل امة عدم   لنهائية، 

رد أسهم  و أي تخصيص.
منب  لجمع  ل ام صالحيات كاملة 
لحامل  ألصل أو مقتطف أو نسخة 
منه لغرض  ستيفاء جميع  إلجر ء ت  
قرر  لجمع  ل ام  لحل   لقانونية 

 لنهائي للشركة.

تقرر  لجم ية  ل مومية، 
هذ   ليوم،  إلغالق  من   عتبار  
مع إعطاء  لتفريغ   لنهائي للتصفية، 
للمصفي فيما 2ت لق باد رته وإطالقه 

من وال2ته.
بالسجل  لتجاري  وضع  ملحضر 
بالرباط بتاريخ 26 2نا2ر 2023، تحت 

رقم  لسجل  لتجاري 5157ا1.
99 P

 STE SO VANITY
SARL

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى  
تم   ،2023 2نا2ر  ا   الستثنائي بتاريخ 

 التفاق على ما 2لي :
تمت  ملو فقة على طلب  لسيدة 
بشرى لويزي ببيع 500 حصة لفائدة 
 100 بثمن  لوليدي،  ملكة   لسيدة 
ب د  ملناقشة  درهم للسهم  لو حد، 
و فق  لجمع  ل ام على بيع  لحصص.
للحصص   لتقسيم  لجد2د 

2صبب على  لشكل  لتالي :
 1000  ... لوليدي  ملكة   لسيدة 

حصة.
مجموع  لحصص ... 1000 حصة.
بيع تصبب  لصفة  نتيجة عملية 
ذ ت  شركة   : للشركة   لقانونية 
مسؤول  ذ ت  محدودة  مسؤولية 

و حد.
باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بالرباط،   لتجارية 

2023، تحت رقم 132624.
 100 P

FTGM 
ش.م.م

رقم 15، شارع  ألبطال، رقم ا، 
أكد ل،  لرباط

مقرر ت  لجمع  ل ام  بموجب 
 الستثنائي  ملن قد بتاريخ 22 ديسمبر 

2022 تم  التفاق على ما 2لي :
 ملصادقة على  لتفويت عن طريق 
لكافة  لحصص  الجتماعية   لهبة 
لفائدة  خزو  ر�سى  للسيد   ململوكة 
لهم  لسادة عبد هللا خزو   ملوهوب 
حصة  2ا21  وعددها  خزو  ورشيد 
 1000 قيمتها  إلسمية   جتماعية 

درهم للو حدة وذلك كما 2لي :

للسيد عبد هللا خزو 1071 حصة ؛

للسيد رشيد خزو 1071 حصة.

من  خزو  ر�سى   ستقالة  لسيد 

تسيير  لشركة.
ت ييا كل من  لسيد عدي خزو 

و لسيد عبد هللا خزو مسير2ن للشركة 

مع تمتي هما بجميع  لصالحيات مع 

إمكانية ممارستها بشكل منفصل.

على  لقانوا  ألسا�سي   ملصادقة 

 ملحيا للشركة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

  لتجارية بالرباط بتاريخ 3 فبر 2ر 2023 

تحت رقم 862.
 إلد رة

101 P

JARDINS BOUGAFER 
شركة حد ئق بوكافر

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 60.000 درهم

 ملقر  لرئي�سي : 15 شارع  ألبطال، 
رقم ا، أكد ل،  لرباط

  لجمع  ل ام  الستثنائي بتاريخ
 22 ديسمبر 2022

مقرر ت  لجمع  ل ام  بموجب 

 الستثنائي  ملن قد بتاريخ 22 ديسمبر 

2022 تم  التفاق على ما 2لي :

 ملصادقة على  لتفويت عن طريق 

لكافة  لحصص  الجتماعية   لهبة 

لفائدة  خزو  ر�سى  للسيد   ململوكة 
لهم  لسادة عبد هللا خزو   ملوهوب 

حصة   20 وعددها  خزو  ورشيد 

 1000 قيمتها  إلسمية   جتماعية 

درهم للو حدة وذلك كما 2لي :

للسيد عبد هللا خزو 10 حصص ؛

للسيد رشيد خزو 10 حصص.
قبول  ستقالة  لسيد ر�سى خزو 

من تسيير  لشركة.
ت ييا كل من  لسيد عدي خزو 

و لسيد عبد هللا خزو مسير2ن للشركة 

مع تمتي هما بجميع  لصالحيات مع 

إمكانية ممارستها بشكل منفصل.

على  لقانوا  ألسا�سي   ملصادقة 

 ملحيا للشركة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
  لتجارية بالرباط بتاريخ 3 فبر 2ر 2023 

تحت رقم 863.
 إلد رة

102 P

SOGIC
شركة صوجيك ش.م.م

رقم 15 شارع  ألبطال، رقم ا، 
أكد ل،  لرباط

مقرر ت  لجمع  ل ام  بموجب 
 الستثنائي  ملن قد بتاريخ 22 ديسمبر 

2022 تم  التفاق على ما 2لي :
 ملصادقة على  لتفويت عن طريق 
لكافة  لحصص  الجتماعية   لهبة 
لفائدة  خزو  ر�سى  للسيد   ململوكة 
لهم  لسادة عبد هللا خزو   ملوهوب 
حصة  اا11  وعددها  خزو  ورشيد 
 1000 قيمتها  إلسمية   جتماعية 

درهم للو حدة وذلك كما 2لي :
للسيد عبد هللا خزو 572 حصة ؛
للسيد رشيد خزو 572 حصة.

من  خزو  ر�سى   ستقالة  لسيد 
تسيير  لشركة.

ت ييا كل من  لسيد عدي خزو 
و لسيد عبد هللا خزو مسير2ن للشركة 
مع تمتي هما بجميع  لصالحيات مع 

إمكانية ممارستها بشكل منفصل.
على  لقانوا  ألسا�سي   ملصادقة 

 ملحيا للشركة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
  لتجارية بالرباط بتاريخ 3 فبر 2ر 2023 

تحت رقم 864.
 إلد رة

103 P

فايفسطار جيم
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 2 فبر 2ر 
2023 تم تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة باملو صفات  لتالية : 
 لتسمية : فا2فسطار جيم.

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
مسؤولية محدودة.

:  ألنشطة   لهدف  الجتماعي 
 لرياضية و لفنية.
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رأس  ملال : 100.000 درهم مقسمة 
درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 
للحصة  لو حدة موزعة بيا  لشركاء 

على  لشكل  لتالي :
 لسيد قاسمي مر د 500 حصة ؛
 لسيد قاسمي جالل 500 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
شارع  لحسن   :  ملقر  الجتماعي 
 3 إقامة  ملنظر  لجميل   لثاني، 

 ل مارة 5 رقم 26M، سال  لجد2دة.
 ملسير : قاسمي مر د.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بسال رقم  لتسجيل بالسجل 

 لتجاري 37389.
104 P

DR TRAVAUX
ش.ذ.م.م 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة في 
13 سبتمبر 2022، تم تحرير  لقو نيا 
ذ ت  لشريك  لش.ذ.م.م   ألساسية 

 لوحيد مميز تها كالتالي :
 DR TRAVAUX  :  لتسمية 

ش.ذ.م.م ذ ت  لشريك  لوحيد.
 لهدف : للشركة  ألهد ف  لتالية :

في  بما  و لبناء   ألشغال  ملختلفة 
ذلك أشغال  لهندسة  ملدنية ؛

و ل زل  أعمال  لصرف  لصحي 
نجارة  لخشب   ملائي،  لسباكة، 
أعمال  لتجصيص،  و ألملنيوم، 

أعمال  لد2كور و لتشطيب ؛
بيع مو د  لبناء ؛

نقل  لبضائع لحساب  آلخرين ؛
 لتجارة ؛

 وعموما جميع  ل مليات  لتجارية،
 لصناعية،  ملالية،  ملنقولة و لثابتة، 
 ملت لقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
و لتي  أعاله  بأحد  ألهد ف  ملذكورة 

من شأنها تسهيل تنمية  لشركة.

 ملقر : تمارة، إقامة قادر،  لطابق 
 ألول، شقة ا مرس  لخير.

درهم   100.000  : رأس  ملال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 
من  مسددة  للو حدة  درهم   100

طرف  لسيد رضو ا  لد2كي.
تسير  لشركة ملدة غير   :  لتسيير 
رضو ا  طرف  لسيد  من  محدودة 

 لد2كي.
 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتب 2نا2ر 

وتنتهي في 31 ديسمبر.
2وم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

تقييد  لشركة بالسجل  لتجاري.
 إل2د ع  لقانوني : تم لدى مصلحة 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 
بتاريخ   9165 رقم  تحت   بتمارة 

21 أكتوبر 2022.
تقييد  تم   :  لسجل  لتجاري 
مصلحة  لسجل  لدى   لشركة 
بتمارة  باملحكمة  البتد ئية   لتجاري 
تحت رقم 137551 بتاريخ 21 أكتوبر 

.2022
من أجل  الستخالص و لبياا

105 P

 STE CHRONO SCHOOL
PRIVE

SARL AU
CAPITAL SOCIAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : HAY RAHMA

SECTEUR S N°105, SALE
تصفية  لشركة كرونو سكول برفي

شركة محدودة  ملسؤولية
للجمع  بمقت�سى  ل قد  ل رفي 
نوفمبر   29 بتاريخ   ل ام  الستثنائي 

2022 قرر ما 2لي :
جميع  ألنشطة  ووقف  تصفية 

 الجتماعية.
جميع  عن  تقرير  ملصفي   عتماد 

عمليات  لتصفية.
أعط إبر ء  لذمة للمصفي  لسيد 

حسن د2ني.
نتائج إغالق  لتصفية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بسال تحت رقم 0اا0ا.

106 P

الشركة العقارية ماندرونا
شركة مساهمة

رأسمالها : 65.600.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : مارينا  لد ر 

 لبيضاء، شارع سيدي محمد بن 
عبد هللا، برج  ل اج 1،  لطابق 7، 

 لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 65995

 ت ييا  ملد2ر  ل ام  ملنتدب
محضر  جتماع  بموجب   -  1
نوفاليس  لشركة  مجلس  إلد رة 

بتاريخ فاتب ديسمبر 2022 تم :
ت ييا  لسيد علي أسالف كمد2ر 

عام منتدب للشركة.
بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني   -  2
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء بتاريخ 18 2نا2ر 2023 تحت  

رقم 854576.
بموجز وإشارة

مجلس  إلد رة

106P مكرر

نوفاليس
شركة مساهمة

رأسمالها : 300.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : مارينا  لد ر 

 لبيضاء، شارع سيدي محمد بن 
عبد هللا، برج  ل اج 1،  لطابق 7، 

 لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 209599

 ت ييا  ملد2ر  ل ام
محضر  جتماع  بموجب   -  1
نوفاليس  لشركة  مجلس  إلد رة 

بتاريخ فاتب ديسمبر 2022 تم :
فصل مهام رئيس مجلس  إلد رة 

عن مهام  ملد2ر  ل ام.
عبد  ملجيد   ستقالة  لسيد 
مد2ر  كرئيس  مهامه  من   لطازالوي 

عام وت يينه كرئيس ملجلس  إلد رة.
 ستقالة  لسيد علي أسالف من 
وت يينه  منتدب  عام  كمد2ر  مهامه 

كمد2ر عام للشركة.
بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني   -  2
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء بتاريخ 19 2نا2ر 2023 تحت  

رقم 854760.
بموجز وإشارة

مجلس  إلد رة

107 P

املغربية للتنمية والبناء ماروديك
شركة مساهمة

رأسمالها : 1.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : مارينا  لد ر 

 لبيضاء، شارع سيدي محمد بن 

عبد هللا، برج  ل اج 1،  لطابق 7، 

 لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم : 1829

 ت ييا  ملد2ر  ل ام
محضر  جتماع  بموجب   -  1

لشركة  ملغربية  مجلس  إلد رة 

للتنمية و لبناء مارود2ك بتاريخ فاتب 

ديسمبر 2022 تم :

فصل مهام رئيس مجلس  إلد رة 

عن مهام  ملد2ر  ل ام.

عبد  ملجيد   ستقالة  لسيد 

مد2ر  كرئيس  مهامه  من   لطازالوي 

عام وت يينه كرئيس ملجلس  إلد رة.

 ستقالة  لسيد علي أسالف من 

وت يينه  منتدب  عام  كمد2ر  مهامه 

كمد2ر عام للشركة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني   -  2

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء بتاريخ 18 2نا2ر 2023 تحت  
رقم 854577.

بموجز وإشارة

مجلس  إلد رة

108 P

HAMZA DESIGN
 SARL AU 

تصفية
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 HAMZA بالرباط  ا201  2نا2ر   29
رأسمالها   DESIGN SARL AU
سجلها  لتجاري  درهم   100.000
 ،3 مقرها بمتجر رقم   101563 رقم 

حي  إقامة  لنسيم،   2 رقم  عمارة  ا 

 لوفاق، تمارة قرر ما 2لي :

قفل  لتصفية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط بتاريخ 28 2وليو 2021 

 لرقم 116428.

109 P
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BOUAD NEGOCE
 SARL AU 

تصفية
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 BOUAD بالرباط   2019 2ونيو   26
رأسمالها   NEGOCE SARL AU
100.000 درهم سجلها  لتجاري رقم 
138871 مقرها ب ا1 زنقة  ألش اري 
قرر  أكد ل،  لرباط  ا  رقم    لشقة 

ما 2لي :
قفل  لتصفية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط بتاريخ 6 فبر 2ر 2023 

 لرقم 132930.   
110 P

CORAL SYSTEMS
SARL AU

في  تسجيل  ل قد  ل رفي   تاريخ 
20 2نا2ر 2023 بالرباط.

:  الستشار ت   لهدف  الجتماعي 
 مل لوماتية، تقد2م  لخدمات.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة لشريك وحيد :
 لسيد أميا بلمقدم 1000 حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
15 شارع  ألبطال،  لشقة   :  ملقر 

رقم ا، أكد ل،  لرباط.
 لتسيير : أميا بلمقدم.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.165903

111 P

ARKO CONSULTING 
SARL AU

في  تسجيل  ل قد  ل رفي   تاريخ 
20 2نا2ر 2023 بالرباط.

:  الستشار ت   لهدف  الجتماعي 
 مل لوماتية،  الستشار ت  إلد رية، 

وكالة  تصاالت.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة لشريك وحيد :

 1000  لسيد عبد  لسميع بلوق 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

15 شارع  ألبطال،  لشقة   :  ملقر 
رقم ا، أكد ل،  لرباط.

 لتسيير : عبد  لسميع بلوق.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.165857

112 P

ORFIS
بتاريخ 23 2نا2ر 2023 قرر  لجمع 

ذ ت  شركة   ORFIS لشركة   ل ام 

و حد،  لشخص  محدودة  مسؤولية 

مقسمة  درهم   10.000 برأس  ملال 

درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

للحصة  لو حدة و ملسجلة بالسجل 

تمارة  باملحكمة  البتد ئية   لتجاري 

تحت رقم 501ا13 :

تفويت 100 سهم من  لسيد نبيل 

 ل ناقي إلى  لسيد عبد  لغاني بن يش.

 ستقالة  ملد2ر  لسابق  لسيد 

عبد  وت ييا  لسيد  نبيل  ل ناقي 

 لغاني بن يش مسير وحيد لفترة غير 

محدودة.

توسيع نشاط  لشركة إلى :

تكنولوجيا  خدمة  مزود   -  1

 مل لومات.

2 -  ستشار ت إد رية.

مقاول  ألعمال أو  إلنشاء ت   -  3

 ملختلفة.

باملحكمة  البتد ئية  وضع  مللف 

تحت   2023 فبر 2ر   3 بتاريخ   تمارة 
رقم 9838.

113 P

K&ZAN
تأسيس شركة

تم  بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية : 

.K&ZAN : لتسمية 

.SARL : لصفة  لقانونية 

 لهدف  الجتماعي : 

)عقد مؤسسة(   ل نا2ة بالجمال 

 لجمال و لرفاهية ؛

 لجمال و ل افية.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة  لو حدة موزعة   100

على  لشكل  لتالي :

 لسيد كمال تر ري 950 حصة ؛

 لسيدة ليلى  دغوغ 50 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

زنقة   7 عمارة   :   ملقر  الجتماعي 

و د بهت، شقة 2 طابق سفلي،  لرباط 

أكد ل.

 ملسير : كمال تر ري.

 لسجل  لتجاري : 165905.

114 P

MK SEE DIFFERENT
تأسيس شركة

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك و حد و لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية : 

.MK SEE DIFFERENT : لتسمية 

.SARL AU : لصفة  لقانونية 

:  الستشار ت   لهدف  الجتماعي 

 إلد رية.

درهم   10.000  : رأسمال  لشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

للحصة  لو حدة موزعة على  درهم 

 لشكل  لتالي :

 لسيد محمد  ملهدي قاسمي 100 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر  الجتماعي : ضا2ة عو ، عمارة 

11 طابق 2 شقة 5، أكد ل،  لرباط.

 ملسير : محمد  ملهدي قاسمي.

 لسجل  لتجاري : 165773.

115 P

شركة ريشبوند نورد

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

  لكائن مقرها  الجتماعي ب : ب 265 

شارع موالي  سماعيل،  لد ر  لبيضاء

 تأكيد وفاة مسير شريك 
وشريك بالشركة

ملحضر  لجمع  ل ام  وفقا   : أوال 

سبتمبر   12 في   لغير  ل ادي  ملؤرخ 

ريشبوند  شركة  شركاء  قرر   ،2022

نورد شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة، 

مقرها  درهم   1.000.000 رأسمالها 

موالي  شارع  ب265  ب   الجتماعي 

 سماعيل،  لد ر  لبيضاء، ما 2لي :

شريك  مسير  وفاة  تأكيد   -  1

وشريك بالشركة.

2 - تأكيد هبات بيا  لشركاء.

ت ييا  لسيد 2وسف مهدي   -  3

سليماني مسير  قانونيا.

ت د2ل الئحة  ملوق يا و لفصول 

و ملت لق  باملساهمات،  و ملت لق   5

بت ييا  و ملت لق   15 برأس  ملال، 

باإلجر ء ت  و1ا  ملت لق  مسير2ن 

و لصالحيات من  لقو نيا  ألساسية 

للشركة.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني   : ثانيا 

باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 

ببرشيد بتاريخ 5 ديسمبر 2022 تحت 

رقم 40528.
 ملسير

116 P
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أفريكا كيم
AFRICA CHEM
شركة مساهمة

 لكائن مقرها  الجتماعي ب : 120 
زنقة نيشاكر  رحال،  لد ر  لبيضاء

 لزيادة في رأسمال  لشركة إلى مبلغ 
60.000.000 درهم

لقر ر  لجمع  ل ام  وفقا   : أوال 
نوفمبر   29 بتاريخ   ل ادي  ملن قد 
2022، قرر شركاء شركة أفريكا كيم 
 300.000 شركة مساهمة، رأسمالها 
زنقة   120 مقرها  الجتماعي  درهم 
رحال،  لد ر  لبيضاء،  نيشاكر  
بالد ر  بالسجل  لتجاري  مسجلة 
قررو    ،348203 تحت رقم   لبيضاء 
رأس  ملال  الجتماعي،  ملحدد  زيادة 
300.000 درهم بمبلغ  حاليا في مبلغ 
59.700.000 درهم حيث سيرفع من 
300.000 درهم إلى 60.000.000 درهم.

ثانيا : وقد تم  ملصادقة على بياا 
رئيس  قبل  من  و لدفع   الشتر ك 
مجلس  إلد رة بتاريخ ا1 نوفمبر 2022.
ثالثا : وتب ا محضر  جتماع مجلس 
فقد   ،2022 نوفمبر   29  إلد رة بتاريخ 
تمت م ا2نة  لزيادة  لنهائية في رأس 
من  لنظام   7  ملال وتم ت د2ل  ملادة 

 ألسا�سي بناء على ذلك.
لدى  تم  إل2د ع  لقانوني   : ر ب ا 
باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 
بالد ر  لبيضاء بتاريخ 18 2نا2ر 2023 

تحت رقم 2182.
رئيس  ملجلس  إلد ري

117 P

ريشبوند كروب أفريكا
RICHBOND GROUP AFRICA

شركة مساهمة
 لكائن مقرها  الجتماعي ب : 120 
زنقة نيشاكر  رحال،  لد ر  لبيضاء

 لزيادة في رأسمال  لشركة إلى مبلغ 
260.000.000 درهم

لقر ر  لجمع  ل ام  وفقا   : أوال 
نوفمبر   29 بتاريخ   ل ادي  ملن قد 
ريشبوند  شركة  شركاء  قرر   ،2021
مساهمة،  شركة  أفريكا  كروب 

درهم   239.500.000 رأسمالها 

زنقة نيشاكر    120 مقرها  الجتماعي 

مسجلة  رحال،  لد ر  لبيضاء، 

بالد ر  لبيضاء  بالسجل  لتجاري 

زيادة  قررو    ،348203 رقم  تحت 

رأس  ملال  الجتماعي،  ملحدد 

درهم   239.500.000 مبلغ  في  حاليا 

حيث  درهم   20.500.000 بمبلغ 

درهم إلى   239.500.000 سيرفع من 

260.000.000 درهم.

ثانيا : وقد تم  ملصادقة على بياا 

رئيس  قبل  من  و لدفع   الشتر ك 

مجلس  إلد رة بتاريخ ا1 نوفمبر 2022.

ثالثا : وتب ا محضر  جتماع مجلس 

فقد   ،2022 نوفمبر   29  إلد رة بتاريخ 

تمت م ا2نة  لزيادة  لنهائية في رأس 

من  لنظام   7  ملال وتم ت د2ل  ملادة 

 ألسا�سي بناء على ذلك.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني   : ر ب ا 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

بالد ر  لبيضاء بتاريخ 19 2نا2ر 2023 

تحت رقم 2362.
رئيس  ملجلس  إلد ري

118 P

 BLACK PEARL SERVICES

PREMIUM
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 15 شارع  ألبطال، 

شقة ا أكد ل،  لرباط

 لسجل  لتجاري بالرباط 2337ا1 

 لقر ر  ألول :

سماعها  ب د   لجم ية  ل امة، 

على  تصادق  تقرير  إلد رة،  قر ءة 

حل  لشركة  وتقرر   لتقرير  ملذكور 

وتصفيتها ود2ا  عتبار  من هذ   ليوم.

سيتبع  هذه  لفترة،  خالل 

قيد  «شركة  ب بارة   سم  لشركة 

 لتصفية». 2جب أا 2ظهر هذ   لبياا 

باإلضافة إلى  سم  ملصفي على جميع 

للطرف  و لوثائق  مل دة   ملستند ت 

 لثالث.

 لجم ية  ل امة تقرر تحد2د مقر 
 لتصفية بالرباط 15، شارع  ألبطال، 

شقة ا، أكد ل.
 لقر ر  لثاني :

ت ييا  تقرر  لجم ية  ل امة 
مصفي  لشركة طو ل مدة  لتصفية.

من  بهدود،  وسام  محمد   لسيد 
بالرباط،   1985 ماي   10 مو ليد 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 
بالرباط،  مقيم   PS807681 رقم 
رياض  ألندلس، عمارة رقم 89 شقة 

12، حي  لرياض.
وسام  محمد  2صرح  لسيد 
كمصفي  و جباته  2قبل  بأنه  بهدود 
ويشهد بأنه غير خاضع للمحظور ت 
 ملنصوص عليها في  لقو نيا و للو ئب 

 مل مول بها.
تنهي  لجم ية  ل امة مهام  ملد2ر 
 عتبار  من هذ   ليوم وتمنحه إبر ء 
من  تحفظ  دوا  ونهائي  كامل  ذمة 

 لتنفيذ.
تمنب  لجم ية  ل مومية للمصفي 
بمهمته،  للقيام  أوسع  لصالحيات 
وهي تحقيق  ألصول وتسوية  لتز مات 

 لشركة.
تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 
 لقانوني في سجل  ملحكمة  لتجارية 
تحت   2023 فبر 2ر   6 بالرباط بتاريخ 

رقم ا13295.
من أجل  لتلخيص و لنشر

 لتسيير

119 P

O&F SERVICES
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بمساهم و حد
رأسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : إقامة  لصباح، 
عمارة  ملشيل رقم 5،  ملجموعة 7، 

ح.ي.م
 لسجل  لتجاري بالرباط 148167 

 لقر ر  ألول :
2قرر  ملساهم  لوحيد  لحل  ملبكر 
من  ود2ا  عتبار   وتصفيتها  للشركة 

هذ   ليوم.

سيتبع  هذه  لفترة،  خالل 
قيد  «شركة  ب بارة   سم  لشركة 
 لتصفية». 2جب أا 2ظهر هذ   لذكر 
باإلضافة إلى  سم  ملصفي على جميع 
للطرف  و لوثائق  مل دة   ملستند ت 

 لثالث.
2كوا  أا  قرر  ملساهم  لوحيد 
مقر  لتصفية ثابتا في إقامة  لصباح، 
 ،7 5  ملجموعة  عمارة  ملشيل رقم 

ح.ي.م  لرباط.
 لقر ر  لثاني :

ت ييا  2قرر  ملساهم  لوحيد 
مصف  لشركة طو ل مدة  لتصفية.

مغربية  سالم،  مريم   لسيدة 
أكتوبر  ا1  مو ليد  من   لجنسية، 
1986 في أنتيب فرنسا، حاملة لبطاقة 
 PM836973  لت ريف  لوطنية رقم 
عمارة  رياض  ألندلس،  في  ومقيمة 

رقم 89 شقة 12، حي  لرياض.
2منب  ملساهم  لوحيد  ملصفي 
مهمته،  لتنفيذ  أوسع  لصالحيات 
وهي تحقيق  ألصول وتسوية  لتز مات 

 لشركة.
ملو صلة  ل مل  مخول   ملصفي 

 لحالي لغرض  لتصفية فقط.
تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 
 لقانوني في سجل  ملحكمة  لتجارية 
تحت   2023 فبر 2ر   7 بالرباط بتاريخ 

رقم 132952.
من أجل  لتلخيص و لنشر

 لتسيير

120 P

 RESSOURCES HUMAINES
REUSSIES 369

SARL AU
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بالرباط   2023 2نا2ر   6
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
بشريك وحيد  لتي تحمل  لخصائص 

 لتالية :
 RESSOURCES  :  لتسمية 
 HUMAINES REUSSIES 369 SARL

.AU
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 لهدف  الجتماعي : 

خدمات  مل لومات  مقاول 

 لتجارية ؛

 ستير د وتصد2ر ؛

 الستشار ت  إلد رية.
رأس  ملال : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 TEK ملقر  الجتماعي : عند شركة 

موالي  شارع   30  EQUIPEMENT

حساا   ،8 شقة  لوكيلي،  أحمد 

 لرباط.

مو�سى،  ملزد دة  حناا   :  لتسيير 

1982،  لحاملة  ديسمبر   17 بتاريخ 

 F725893 رقم  للبطاقة  لوطنية 

شارع موالي  دريس   35  لساكنة ب 

 ألزهر،  ل ر ئش.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

 لقانوني باملحكمة  لتجارية بالرباط 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   6 بتاريخ 

 إل2د ع 133336.

121 P

VOIELACTEE CLEAN
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  بسال   2023 2نا2ر   17

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتي 

تحمل  لخصائص  لتالية :

 VOIELACTEE CLEAN : لتسمية 

.SARL

 لهدف  الجتماعي : 

مقاول في أعمال  لنظافة تنظيف 

 لشو رع و ملحالت ؛

مقاول في أشغال  لبناء و ألشغال 

 ملتنوعة ؛

تاجر.
رأس  ملال : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

تجزئة  لرماا   :  ملقر  الجتماعي 

باب  خارج   ،27 رقم  مكيطاع  ضهر 

ش فة، سيدي مو�سى، سال.

عبد  لرفيع  الدري�سي   :  لتسيير 

2وليو   15 بتاريخ   ملنياني،  ملزد د 

1963،  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم 

اA57997  لساكن ب تجزئة  لرماا 

رقم 27، خارج باب ش فة، سال.

تم  لتسجيل   :  لسجل  لتجاري 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 

2023 تحت  بسال بتاريخ فاتب فبر 2ر 

رقم 09ا37 رقم  إل2د ع 73ا0ا.

122 P

SATURINE GARD

SARL

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  بسال   2023 2نا2ر   17

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتي 

تحمل  لخصائص  لتالية :

 SATURINE GARD  :  لتسمية 

.SARL

أمن  شركة   :  لهدف  الجتماعي 

 ملباني  ل امة أو  لخاصة.

رأس  ملال : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

تجزئة  لرماا   :  ملقر  الجتماعي 

باب  خارج   ،28 رقم  مكيطاع  ضهر 

ش فة، سيدي مو�سى، سال.

عبد  لرفيع  الدري�سي   :  لتسيير 

2وليو   15 بتاريخ   ملنياني،  ملزد د 

1963،  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم 

اA57997  لساكنة ب تجزئة  لرماا 

رقم 27، خارج باب ش فة، سال.

تم  لتسجيل   :  لسجل  لتجاري 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 

2023 تحت  بسال بتاريخ فاتب فبر 2ر 

رقم 11ا37 رقم  إل2د ع ا7ا0ا.

123 P

صوكوويست ش.م.م

1 ملتقى شارع محمد  لد2وري وجمال  لد2ن 

 ألفغاني،  لطابق  ألول، شقة رقم 2،  لقنيطرة

سجل تجاري رقم 25983  لقنيطرة

SANI SHOP
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد في طور  لتصفية

رأسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي : شارع لال أسماء، 

عمارة حجي، رقم 6، سال تابريكت

سجل تجاري رقم : 3ا72 سال

حل مسبق للشركة
قر ر ت  محضر  بمقت�سى   - أ 

بتاريخ    لشريك  لوحيد  ملتخذة 

ا1 ديسمبر 2022 تم تقرير ما 2لي :

من   لحل  ملسبق للشركة  بتد ء 

تاريخه وتصفيتها ود2ا.

جمال  لبوهالي،  ت ييا  لسيد 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

بحي  و لساكن   D558285 رقم 

 ،9 رقم   U بلوك   21 قطاع   لرياض، 

 لرباط أكد ل كمصفي للشركة وذلك 

لتحقيق  ألصول وتصفية  لد2وا.

بال نو ا  مقر  لتصفية  تحد2د 

: شارع لال أسماء، عمارة حجي   لتالي 

رقم 6، سال تابريكت.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني   - ب 

بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم   2023 بتاريخ فاتب فبر 2ر 

77ا0ا.
للخالصة و لتذكير

 ملسير

124 P

MHSEGU
SARL AU

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط   2023 2نا2ر   3

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

بشريك وحيد،  لتي تحمل  لخصائص 

 لتالية :

 MHSEGU SARL»   :  لتسمية 

.«AU

في  مقاول   :  لهدف  الجتماعي 

تنظيف  لشو رع  أعمال  لنظافة 

و ملحالت.

مقاول في أشغال  لبناء و ألشغال 

 ملتنوعة.

رأس  ملال : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 TEK ملقر  الجتماعي : عند شركة 

موالي  شارع   ،30  ،EQUIPEMENT

حساا   ،8 شقة رقم  أحمد لوكيلي، 

-  لرباط.

حسن  ملالكي  ملزد د   :  لتسيير 

1981  لحامل  أبريل  ا2  بتاريخ 

 AB701768 رقم  للبطاقة  لوطنية 

 لساكن بحي موالي  سماعيل قطاع 

2 رقم 960 سال.

تم  لتسجيل   :  لسجل  لتجاري 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

تحت   2023 فبر 2ر   6 بالرباط بتاريخ 
رقم 165869 رقم  إل2د ع 132884.

125 P

MH ALUMINIUM
SARL AU

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط   2023 2نا2ر   3

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

بشريك وحيد،  لتي تحمل  لخصائص 

 لتالية :

 MH ALUMINIUM»  :  لتسمية 

.«SARL AU

في  مقاول   :  لهدف  الجتماعي 

أشغال  لبناء و ألشغال  ملتنوعة.

رأس  ملال : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 TEK ملقر  الجتماعي : عند شركة 

موالي  شارع   ،EQUIPEMENT، 30

حساا   ،8 شقة رقم  أحمد لوكيلي، 

-  لرباط.
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حسن  ملالكي  ملزد د   :  لتسيير 

1981  لحامل  أبريل  ا2  بتاريخ 

 AB701768 رقم  للبطاقة  لوطنية 

 لساكن بحي موالي  سماعيل قطاع 
2 رقم 960 سال.

تم  لتسجيل   :  لسجل  لتجاري 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

تحت   2023 فبر 2ر   6 بالرباط بتاريخ 
رقم 165871 رقم  إل2د ع 132885.

126 P

STE FRUTERIA DEL SUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها 10.000 درهم

عام  ستثنائي  عقد  بمقت�سى 

مسجل في 12 2نا2ر 2023 تم  إلقر ر 

باإلجماع بمقر  لشركة على ما 2لي :

من حصص  حصة   200 تفويت 

 لسيد عادل دوة للسيد محمد منير.

حي  ا0ا   : نقل مقر  لشركة من 

إلى  عالل  لبحر وي  سيدي   لنصر 

: تجزئة  ملنزه عمارة   ل نو ا  لجد2د 
عالل  لبحر وي  سيدي   8 محل   B

تيفلت.
إ2د ع  لسجل  لتجاري  تم 

للشركة بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة 

 27 بتاريخ  بالخميسات   البتد ئية 

مارس 2023 تحت رقم 18.

127 P

SICHEL TRAVAUX
SARL

تأسيس
بمقت�سى  ل قد  ل رفي  ملن قد 

تأسيس  تم   2023 2نا2ر   3 بتاريخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

حسب ما 2لي :

 SICHEL TRAVAUX  :  لتسمية 

.SARL

أعمال متنوعة وأعمال   :  لهدف 

 لبناء.

 ل نو ا : إقامة  لبستاا 2 عمارة 

1 متجر 1  لبرنو�سي  لد ر  لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

 لرأسمال : 100.000 درهم.
كريم  ت ييا  لسيد   :  لتسيير 
مع  إلمضاء  مسير    لبصري 

 الجتماعي.
 لسنة  الجتماعية : من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
نسبة  تخصم   : توزيع  ألرباح 
لتكوين  الحتياط  من  ألرباح   %5

 الجتماعي.
تم  لتأسيس  لقانوني لدى كتابة 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت  لسجل  لتجاري رقم   لبيضاء 

.570159
للخالصة و لبياا

128 P

SERPLATE
SARL
تأسيس

بمقت�سى  ل قد  ل رفي  ملن قد 
تأسيس  تم   2023 2نا2ر   3 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

حسب ما 2لي :
.SERPLATE SARL : لتسمية 

وتوفير  ملو رد  إد رة   :  لهدف 
 لبشرية.

2اقوت  اللة  شارع   39  :  ل نو ا 
د  لد ر  شقة   لطابق  لخامس 

 لبيضاء.
 ملدة : 99 سنة.

 لرأسمال : 100.000 درهم.
كريم  ت ييا  لسيد   :  لتسيير 
مع  إلمضاء  مسير    لبصري 

 الجتماعي.
 لسنة  الجتماعية : من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
نسبة  تخصم   : توزيع  ألرباح 
لتكوين  الحتياط  من  ألرباح   %5

 الجتماعي.
تم  لتأسيس  لقانوني لدى كتابة 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت  لسجل  لتجاري رقم   لبيضاء 

.570157
للخالصة و لبياا

129 P

CLEASER
SARL
تأسيس

بمقت�سى  ل قد  ل رفي  ملن قد 
تأسيس  تم   2023 2نا2ر   3 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

حسب ما 2لي :
.CLEASER SARL : لتسمية 

وتوفير  ملو رد  إد رة   :  لهدف 
 لبشرية.

شارع  لزرقطوني   46  :  ل نو ا 
6  لد ر  رقم  شقة   لطابق  لثاني 

 لبيضاء.
 ملدة : 99 سنة.

 لرأسمال : 100.000 درهم.
كريم  ت ييا  لسيد   :  لتسيير 
مع  إلمضاء  مسير    لبصري 

 الجتماعي.
 لسنة  الجتماعية : من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
نسبة  تخصم   : توزيع  ألرباح 
لتكوين  الحتياط  من  ألرباح   %5

 الجتماعي.
تم  لتأسيس  لقانوني لدى كتابة 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت  لسجل  لتجاري رقم   لبيضاء 

.570171
للخالصة و لبياا

130 P

SAHARA MARBRE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 20.000.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : تجزئة رقم 1 حي 

 لصناعي  لتقدم  لرباط
رقم  لتجاري : 27671

بمقت�سى عقد عرفي للجمع  ل ام 
2نا2ر   10 بتاريخ  في  لرباط  مؤرخ 
2نا2ر   19 مسجل تحت تاريخ   2023

2023 قرر ما 2لي :
تغيير مسر للشركة.

بالل  بر هيم  ت ييا  لسيد  تم 
كمسير للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2023 فبر 2ر   6 بتاريخ 

.132935
131 P

R.M CASH
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
29 ديسمبر 2022 تم تأسيس شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد بالصفات  لتالية :
.R.M CASH SARL AU : لتسمية 

ا  رقم  محل   :  ملقر  الجتماعي 
سيدي  ل ربي  إقامة   2979 عمارة 

عيا عودة.
 لهدف : وسيط تحويل  ألمو ل.

بمبلغ  حدد   : رأسمال  لشركة 
 1000 درهم مقسمة على   100.000
 100 قيمة  لحصة  لو حدة  حصة 
مصطفى  2متلكها  لسيد  درهم 

حامدي.
في  محددة  مدة  لشركة   :  ملدة 
99 سنة  بتد ء من تاريخ تسجيلها في 

 لسجل  لتجاري.
يسير  لشركة  لسيد   :  لتسيير 

س يد حامدي.
بالسجل  سجلت  لشركة   -  2
 لتجاري للمحكمة  البتد ئية بتمارة 

تحت رقم 138233.
132 P

 ROMA VIEW
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1 
تم تأسيس شركة   2023 2نا2ر   13  
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد بالصفات  لتالية :
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تحمل  لشركة  سم   :  لتسمية 

.ROMA VIEW SARL AU

 GOLDEN عند   :  ملقر  الجتماعي 

تجزءة   21 عمارة   2 SEAT شقة رقم 

بور س، تمارة.

وأشغال  أشغال  لبناء   :  لهدف 

مت ددة،  ستير د وتصد2ر.
بمبلغ  حدد   : رأسمال  لشركة 

 1000 درهم مقسمة على   100.000

 100 قيمة  لحصة  لو حدة  حصة 

درهم 2متلكها  لسيد قاسم  ل امري.

في  محددة  مدة  لشركة   :  ملدة 

99 سنة  بتد ء من تاريخ تسجيلها في 

 لسجل  لتجاري.

يسير  لشركة  لسيد   :  لتسيير 

قاسم  ل امري.

بالسجل  سجلت  لشركة   -  2

 لتجاري للمحكمة  البتد ئية بتمارة 

تحت رقم 138217.

133 P

OURKAMI MAROC
SARL AU

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25

 لتأسي�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت شريك وحيد :

 OURKAMI MAROC  :  لتسمية 

.SARL AU

متنوعة  ألعمال  مقاول   :  لهدف 

وإنشاء ت - تاجر.

:  لطابق  لثالث   ملقر  الجتماعي 
 1 210 عيا  لحياة  رقم   6 شقة رقم 

 لصخير ت تمارة.

 ملدة : 99 سنة.

 30.000  :  لرأسمال  الجتماعي 

من  حصة   300 على  مقسمة  درهم 

للحصة  لو حدة  درهم   100 فئة 

 كتتبت وحررت كلها من طرف :

 300  :  لسيد عبد  لرحيم زرو ل 

حصة.

عبد  لرحيم  :  لسيد   لتسيير 

زرو ل.

 لسنة  الجتماعية : من فاتب 2نا2ر 
إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بتمارة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2023 فبر 2ر   7 بتاريخ 

.138303
134 P

ZORA CHOCOLAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة موالي  حمد لوكيلي حساا 

 لرباط
 لسجل  لتجاري رقم 165955  لرباط

تأسيس
بتاريخ  حرر  عرفي  ل قد  تب ا 
شركة  تأسيس  تم   ،2023 2 2نا2ر 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد مو صفاتها كالتالي :
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 ZORA  :  لتسمية  الجتماعية 

.CHOCOLAT
 لهدف  الجتماعي : توزيع منتجات 

 لشوكوالتة.
: عمارة 30 شقة   ملقر  الجتماعي 
8 زنقة موالي  حمد لوكيلي حساا 

 لرباط.
في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 
99 سنة تبتدئ من تاريخ تسجلها في 

 لسجل  لتجاري.
 100.000  :  لرأسمال  الجتماعي 

درهم.
:  لسيدة  توزيع  لرأسمال 
فاطمة  لزهر ء حكم، شريك وحيد، 
 : بقيمة  نقد2ة  تقدمة  بإ2د ع  قام 

100.000 درهم.
 لشريك  لوحيد :  لسيدة فاطمة 
مغربية  لجنسية،  حكم،   لزهر ء 
أغسطس   30 مزد دة بالرباط بتاريخ 
بالرباط،  لسوي�سي،  قاطنة  ا199، 
حي  حكيم،  بني  زنقة  ا3،  رقم 
للبطاقة  لوطنية  حاملة   لسفر ء، 

.A446914 للت ريف رقم

:  لسيدة فاطمة  لزهر ء   لتسيير 
مزد دة  مغربية  لجنسية،  حكم، 
ا199،  30 أغسطس  بالرباط بتاريخ 
ا3،  قاطنة بالرباط،  لسوي�سي، رقم 
زنقة بني حكيم، حي  لسفر ء، حاملة 
رقم  للت ريف  للبطاقة  لوطنية 
للشركة  كمسيرة  عينت   A446914

ملدة غير محدودة.
تسجيل  تم   :  إل2د ع  لقانوني 
بالرباط  بالسجل  لتجاري   لشركة 
فبر 2ر   7 بتاريخ   165955 تحت رقم 

.2023
من أجل  لنشر و إلشهار

 لتسيير

135 P

STE NTJ
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 0.000ا درهم

 ملقر  الجتماعي : 6 شارع محمد 
مدر ا حي  لوحدة  لطابق  لسفلي 

وجدة
 لسجل  لتجاري رقم 36573

محضر  لجمع  ل ام  بموجب 
نوفمبر   10 بتاريخ   الستثنائي  ملن قد 

2022 تقرر ما 2لي :
تغيير  لهدف  الجتماعي وذلك   -  1
أعمال   : بتشطيب  لنشاط  لتالي 
إضافة  و  تجارة   - أو  لبناء  مختلفة 

 لنشاط  لتالي : ميكانيكي - مصلح.
2 - تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة 
6 شارع محمد    : من  ل نو ا  لقد2م 
حي  لوحدة  لطابق  لثالث  مدر ا 
:  6 شارع  وجدة إلى  ل نو ا  لجد2د 
حي  لوحدة  لطابق  مدر ا  محمد 
كما تم ت ييا  لسيد   لسفلي وجدة. 
لبطاقة  محمد  لحامل  بوعية 
مسير   FH33567  لت ريف  لوطنية 

وحيد للشركة.
تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
2نا2ر   26 بتاريخ  بوجدة   لتجارية 

2023 رقم 2438.
عن  ملتصرف بالشركة

136 P

SOCIETE EVEREST PROJETS
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمالها 90.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 318 شارع عبد 

 لخالق  لطريس  لطابق  لثالث رقم 

6 - وجدة

 لسجل  لتجاري رقم 37831

بموجب  ملحضر  ل ام  الستثنائي 

تقرر   2022 ديسمبر   7  ملن قد بتاريخ 

ما 2لي :

بيع 50ا حصة  جتماعية في ملكية 

لفائدة  لسيد  لطفي  لربيكي   لسيد 

رشيد حد د.

للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 

عبد  شارع   318   : لل نو ا  لجد2د 

 لخالق  لطريس  لطابق  لثالث رقم 

6 - وجدة.

للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 

من شركة ذ ت مسؤولية محدودة إلى 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد.

ت ييا  لسيد رشيد حد د  لحامل 

 FB25لبطاقة  لت ريف  لوطنية 92ا

 ملسير  لوحيد للشركة.

تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

2نا2ر   20 بتاريخ  بوجدة   لتجارية 

2023 رقم 00ا2.
عن  ملتصرف بالشركة

137 P

CHALLAOUI CASH
ش.م.م

52-2ا شارع  ملير  ل روي 

 لناظور

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقـتضـى 

قرر شركاء   2022 نوفمبر   15 بتاريخ 

على   CHALLAOUI CASH شـركـة 

قر ر  تغيير  لـمـقر  الجـتماعـي  للشركة 

شارع  ملير  ل روي  2ا-52   : من 

شارع  لزهور   175  : إلى   لناظور 

 ل روي   لناظور.
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باملـحـكـمة  تـم  إل2ـد ع  لـقـانـونـي 
 23 بـتـاريـخ  بالناظور   البـتـد ئـيـة 

نوفمبر 2022 تحت رقم   4832.
138 P

PRO QUIMACAS MAROC 
ش.م.م

شارع  لساقية  لحمر ء 
 لناظور

بمقـتضـى محضر  لجم ية  ل امة 
 الستثنائية بتاريخ 20 ديسمبر 2021 
 PRO QUIMACAS قرر شريك شـركـة
MAROC على قر ر  رفع من رأسمال 
إلى  درهم   100.000 من   لشركة 
رأسمال  ليصبب  درهم   1.000.000

 لشركة مقسما كما 2لي :
 10.000  : عبد  لقادر  حسناوي 

حصة.
باملـحـكـمة  تـم  إل2ـد ع  لـقـانـونـي 
 22 بـتـاريـخ  بالناظور   البـتـد ئـيـة 

ديسمبر 2022 تحت رقم   5073.
139 P

LAGMACH CAR
ش.م.م

مركز تفرسيت،  لدريوش
بمقـتضـى محضر  لجم ية  ل امة 
 2022 أكتوبر   3 بتاريخ   الستثنائية 
 LAGMACH شـركـة  شركاء  صادق 
فرع  فتب  قر ر   على  ش.م.م   CAR

للشركة.
باملـحـكـمة  تـم  إل2ـد ع  لـقـانـونـي 
2نا2ر   البـتـد ئـيـة بالناظور بـتـاريـخ 26 

2023 تحت رقم   5230.
140 P

STE S.H.FIRST NEGOCE
ش.م.م

شارع  لجيش  مللكي، 10ا،  لطابق 
 ألول،  لناضور

تأسيس
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم    ،2022 نوفمبر   28 بتاريخ 
محدودة  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

 ملسؤولية : 

 S.H.FIRST» شركة   :  لتسمية 

NEGOCE» ش.م.م.  

تصد2ر    :  لغرض  الجتماعي 

و ستير د.

جميع  ل مليات  عامة  وبصفة 

 لتجارية و ل قارية  لتي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف  لشركة.

شارع  لجيش   :  ملقر  الجتماعي 

 مللكي، 10ا،  لطابق  ألول،  لناضور.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم  

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

 لسيد حدودو  لياس و لسيد حدودو 

صهيب.

 لشركاء :

حدودو صهيب : 5000 حصة.

حدودو  لياس : 5000 حصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا2   البتد ئية بالناضور بتاريخ 

2023، تحت رقم 5207.

141 P

LUX NADOR

ش.م.م

حي  ملطار  -  لناظور

بمقـتضـى محضر  لجم ية  ل امة 

 2023 2نا2ر   5 بتاريخ   الستثنائية 

 LUX NADOR صادق شركاء شـركـة 

رفع من رأسمال  لشركة  على قر ر  

 1.000.000 درهم إلى   100.000 من 

رأسمال  لشركة  ليصبب  درهم 

مقسما كما 2لي :

 ليون�سي مصطفى : 5.000 حصة.

باملـحـكـمة  تـم  إل2ـد ع  لـقـانـونـي 

2نا2ر   27  البـتـد ئـيـة بالناظور بـتـاريـخ 

2023 تحت رقم   1ا52.

142 P

KASR AL ASIL
ش.م.م

شارع  لجيش  مللكي، 10ا،  لطابق 
 ألول،  لناضور

تأسيس
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم    ،2023 2نا2ر  ا  بتاريخ 
محدودة  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

 ملسؤولية : 
 KASR AL» شركة   :  لتسمية 

ASIL» ش.م.م.  
من ش    :  لغرض  الجتماعي 

عقاري.
جميع  ل مليات  عامة  وبصفة 
 لتجارية و ل قارية  لتي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف  لشركة.
شارع  لجيش   :  ملقر  الجتماعي 
 مللكي، 10ا،  لطابق  ألول،  لناضور.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم  
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.
: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 
 لسيد نمير عبد  ل زيز وباشو حسن.

 لشركاء :
نمير عبد  ل زيز : 500 حصة.

باشو حسن : 500 حصة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   2 بتاريخ  بالناضور   البتد ئية 

2023، تحت رقم 5267.
143 P

PIZIKO CAR
ش.م.م

حي  والد بوطيب سيكتور أ،  لناضور
تأسيس

بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم    ،2023 2نا2ر   6 بتاريخ 
محدودة  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

 ملسؤولية : 
 «PIZIKO CAR» لتسمية : شركة 

ش.م.م.  
كر ء    :  لغرض  الجتماعي 

 لسيار ت بدوا سائق.
جميع  ل مليات  عامة  وبصفة 
 لتجارية و ل قارية  لتي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف  لشركة.

 ملقر  الجتماعي : حي  والد بوطيب 
سيكتور أ،  لناضور.

رأسمال  لشركة : 500.000 درهم  
مقسم إلى 5000 حصة من فئة 100 

درهم.
: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

 لسيد دكدك سميحة.
 لشركاء :

دكدك حسيا : 5000 حصة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   26  البتد ئية بالناضور بتاريخ 

2022، تحت رقم 5229.
144 P

COCHES RIO DE ORO
ش.م.م

مركز بني شيكر بني  نصار 
 لناظور

بمقـتضـى محضر  لجم ية  ل امة 
 2022 ديسمبر   9  الستثنائية بتاريخ 
 COCHES RIO شـركـة  شريك  قرر 
 833 تفويت  قر ر   على   DE ORO
حصة للسيد  ملساوي  بر هيم و 884 
حصة للسيد ل باش جمال ليصبب 

رأسمال  لشركة مقسما كما 2لي :
 ل مر ني علي : 833 حصة.

 ملساوي  بر هيم : 883 حصة.
 لسيد ل باش جمال : 834 حصة.
قر ر  على  صادق  لشركاء  كما 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.
باملـحـكـمة  تـم  إل2ـد ع  لـقـانـونـي 
 15 بـتـاريـخ  بالناظور   البـتـد ئـيـة 

ديسمبر 2022 تحت رقم   5021.
145 P

 STE NORTH AFRICAN
TRADING IMPORT EXPORT

ش.م.م
حي  والد  بر هيم، زنقة 116 رقم 6، 

 لناضور
تأسيس

بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم    ،2022 ديسمبر   2 بتاريخ 
محدودة  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

 ملسؤولية : 
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 NORTH» شركة   :  لتسمية 

 «AFRICAN TRADING IMPORT

ش.م.م.  

تصد2ر    :  لغرض  الجتماعي 

تصد2ر   - و ستير د،  ملو د  لغد ئية 

و ستير د.

جميع  ل مليات  عامة  وبصفة 

 لتجارية و ل قارية  لتي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف  لشركة.

حي  والد   :  ملقر  الجتماعي 

 بر هيم، زنقة 116 رقم 6،  لناضور.
رأسمال  لشركة : 100.000 درهم  

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

و لسيد  و لحاج  لحسيا   لسيد 

 لدرقاوي  حمد.

 لشركاء :

 500  : و لحاج  لحسيا   لسيد 

حصة.

 500  :  لسيد  لدرقاوي  حمد 

حصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالناضور   البتد ئية 

ديسمبر 2022، تحت رقم 5121.

146 P

 STE CLUB NAUTIQUE

NADOR
ش.م.م

شارع  ملسيرة سلو ا،  لناضور

تأسيس
بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم    ،2023 2نا2ر   16 بتاريخ 

محدودة  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

 ملسؤولية : 

 STE CLUB» شركة   :  لتسمية 

NAUTIQUE NADOR» ش.م.م.  

تشغيل    :  لغرض  الجتماعي 

 لنادي لجميع  لرياضات  ملائية.

جميع  ل مليات  عامة  وبصفة 

 لتجارية و ل قارية  لتي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف  لشركة.

شارع  ملسيرة   :  ملقر  الجتماعي 

سلو ا،  لناضور.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم  

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

و لسيد  عبد  لحق   لسيد  لكويني 

 لكويني كريم.

 لشركاء :

 لكويني كريم : 00ا حصة.

 لكويني عبد  لحق : 200 حصة.

 مبارك  لزهر : 200 حصة.

 لكويني عبد هللا : 200 حصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   23  البتد ئية بالناضور بتاريخ 

2023، تحت رقم 5190.

147 P

SBDM

ش.م.م

دو ر برو ل بني سيد ل

 لناضور

بمقت�سى محضر  لجم ية  ل امة 

 2023 2نا2ر   2 بتاريخ   الستثنائية 

صادق شركاء شـركـة SBDM ش.م.م 

حصة   20.000 تفويت  قر ر   على 

للسيدة  مللكي 2مينة ليصبب رأسمال 

 لشركة مقسما كما 2لي :

 مللكي 2مينة : 20.000 حصة.

قر ر  ستقالة  على  صادقو   كما 

و لسيد  سمير  بودر هم   لسيد 

بودر هم مصطفى من تسيير  لشركة 

وت ييا  لسيدة  مللكي 2مينة كمسيرة 

وحيدة للشركة.

قر ر  على  صادق  لشركاء  كما 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.

باملـحـكـمة  تـم  إل2ـد ع  لـقـانـونـي 

2نا2ر    12  البـتـد ئـيـة بالناظور بـتـاريـخ 

2023 تحت رقم   1ا51.

148 P

AMBAR TRANS
ش.م.م

دو ر برو ل بني سيد ل
 لناضور

بمقت�سى محضر  لجم ية  ل امة 
 2023 2نا2ر   2 بتاريخ   الستثنائية 
 AMBAR شـركـة  شركاء  صادق 
تفويت  قر ر   على  ش.م.م   TRANS
50.000 حصة للسيدة  مللكي 2مينة 
ليصبب رأسمال  لشركة مقسما كما 

2لي :
 مللكي 2مينة : 50.000 حصة.

قر ر  ستقالة  على  صادقو   كما 
و لسيد  سمير  بودر هم   لسيد 
بودر هم  و لسيد  مصطفى  بودر هم 
وت ييا  تسيير  لشركة  من  محمد 
 لسيدة  مللكي 2مينة كمسيرة وحيدة 

للشركة.
قر ر  على  صادق  لشركاء  كما 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.
باملـحـكـمة  تـم  إل2ـد ع  لـقـانـونـي 
2نا2ر    12  البـتـد ئـيـة بالناظور بـتـاريـخ 

2023 تحت رقم   0ا51.
149 P

B.S TRAV
ش.م.م

دو ر برو ل بني سيد ل
 لناضور

بمقت�سى محضر  لجم ية  ل امة 
 2023 2نا2ر   2 بتاريخ   الستثنائية 
 B.S TRAV شـركـة  شركاء  صادق 
ش.م.م على قر ر تفويت 1000 حصة 
للسيدة  مللكي 2مينة ليصبب رأسمال 

 لشركة مقسما كما 2لي :
 مللكي 2مينة : 1000 حصة.

قر ر  ستقالة  على  صادقو   كما 
تسيير  من  ميموا  بلهالل   لسيد 
 لشركة وت ييا  لسيدة  مللكي 2مينة 

كمسيرة وحيدة للشركة.
قر ر  على  صادق  لشركاء  كما 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.
باملـحـكـمة  تـم  إل2ـد ع  لـقـانـونـي 
2نا2ر    12  البـتـد ئـيـة بالناظور بـتـاريـخ 

2023 تحت رقم   2ا51.
150 P

EURO SMIRI IMMO
ش.م.م

تجزئة  لس ادة 1336، حي  ملطار، 
 لناضور
تأسيس

بالناضور  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم    ،2023 2نا2ر   10 بتاريخ 
محدودة  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

 ملسؤولية : 
 EURO SMIRI» لتسمية : شركة 

IMMO» ش.م.م.  
مقاول   :  لغرض  الجتماعي 
من ش   - و لبناء   ألشغال  ل مومية 

عقاري.
جميع  ل مليات  عامة  وبصفة 
 لتجارية و ل قارية  لتي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف  لشركة.
: تجزئة  لس ادة   ملقر  الجتماعي 

1336، حي  ملطار،  لناضور.
 1.000.000  : رأسمال  لشركة 
10000 حصة من  مقسم إلى  درهم  

فئة 100 درهم.
: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 
و لسيدة  عبد  لو حد  ورش   لسيد 

 ملزياني  2ماا.
 لشركاء :

ورش عبد  لو حد : 5000 حصة.
 ملزياني  2ماا : 5000 حصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر  بتاريخ  بالناضور   البتد ئية 

2023، تحت رقم 5280.
151 P

EFFICIENT WAY
SARL

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
بالرباط،   2022 نوفمبر   15 بتاريخ 
للشركة  للجمع  ل ام  الستثنائي 
EFFICIENT WAY SARL تم  إلقر ر 

على ما 2لي :
نشاط  بإضافة  توسيع  لنشاط 

إد رة  لثرو ت و ل قار ت.
لسفياا  حصة  0ا3  تفويت 
برتوت و 0ا3 ملا2كل باتريك د2مب�سي 

مسير  للشركة.
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تم إ2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 132865 

رقم  لسجل  لتجاري 160927.
152 P

فسخ عقد التسيير الحر
 لتشطيب على  لسجل  لتجاري

 رقم سال/42082
مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 23 2نا2ر 2020 تم فسخ عقد تسيير 
بدي ة  لبقالي  بيا  لسيدة   لحر 
و لتشطيب  ثورية  لبقالي  و لسيدة 
 42082 رقم  على  لسجل  لتجاري 

للسيدة بدي ة  لبقالي.
بالسجل  لتجاري  وض ه  تم 
باملحكمة  البتد ئية بسال تحت رقم 

.20024614
153 P

د2و ا  ألستاذ فؤ د  ل لمي

موثق بالد ر  لبيضاء

SOCIETE IMMOBILIERE 
VILLA LA ROSE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 لرأسمال : 200.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 
 ملشور، 9، زنقة فارسوفيا
تفويت حصص  جتماعية

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  فؤ د  ل لمي،  طرف  ألستاذ 
مارس   30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء 
بن جلوا  2021  لسيدة  أبريل  و 8 
ذ ت  في  لشركة  شريكة  خد2جة 
 SOCIETE»  ملسؤولية  ملحدودة 
 «IMMOBILIERE VILLA LA ROSE
ومقرها  درهم   200.000 رأسمالها 
 الجتماعي :  لد ر  لبيضاء  ملشور، 9، 
زنقة فارسوفيا. فوتت كل حصصها 
بن  من  لسيدة  لكل  حصة   111
جلوا هدى و لسيدة بن جلوا لينة 

كما 2لي :
 56  : هدى  جلوا  بن   لسيدة 

حصة.
 لسيدة بن جلوا لينة : 55 حصة.
تم  لألسهم،  هذ   لتحويل  ب د 
على  تخصيص  ألسهم  ملذكورة 

 لنحو  لتالي :

 1.193  :  لسيد بن جلوا س يد 
حصة.

 لسيد بن جلوا عبد  ل الي : 222 
حصة.

 232  : كريم  جلوا  بن   لسيد 
حصة.

 111  :  لسيدة بن جلوا سكينة 
حصة.

 111  : فوزية  جلوا  بن   لسيدة 
حصة.

 56  : هدى  جلوا  بن   لسيدة 
حصة.

 لسيدة بن جلوا لينة : 55 حصة.
 لسيدة صميلي ناد2ة : 20 حصة.
مجموع  لحصص : 2.000 حصة.
تم تأكيد  لسيد بن جلوا س يد 
كمد2ر وحيد للشركة  ملذكورة لفترة 

غير محدودة.
2 - تم  إل2د ع  لقانوني لدى كتابة 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 2022 أكتوبر   27 بتاريخ   لبيضاء 

تحت  لرقم 843853.
لإل2د ع و لنشر
 ألستاذ  ل لمي

154 P

د2و ا  ألستاذ فؤ د  ل لمي
موثق بالد ر  لبيضاء

SOCIETE IMMOBILIERE 
VILLA LA ROSE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 لرأسمال : 200.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 
 ملشور، 9، زنقة فارسوفيا
تفويت حصص  جتماعية

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  فؤ د  ل لمي،  طرف  ألستاذ 
بالد ر  لبيضاء بتاريخ 22 2ونيو 2021 
 لسيدة بن جلوا فوزية شريكة في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 
 SOCIETE IMMOBILIERE VILLA»
LA ROSE» رأسمالها 200.000 درهم 
:  لد ر  لبيضاء  ومقرها  الجتماعي 
 ملشور، 9، زنقة فارسوفيا. فوتت كل 
حصصها 111 حصة إلى  لسيدة بن 

جلوا ميا.

تم  لألسهم،  هذ   لتحويل  ب د 
على  تخصيص  ألسهم  ملذكورة 

 لنحو  لتالي :
 1.193  :  لسيد بن جلوا س يد 

حصة.
 لسيد بن جلوا عبد  ل الي : 222 

حصة.
 232  : كريم  جلوا  بن   لسيد 

حصة.
 111  :  لسيدة بن جلوا سكينة 

حصة.
 111  : ميا  جلوا  بن   لسيدة 

حصة.
 56  : هدى  جلوا  بن   لسيدة 

حصة.
 لسيدة بن جلوا لينة : 55 حصة.
 لسيدة صميلي ناد2ة : 20 حصة.
مجموع  لحصص : 2.000 حصة.
تم تأكيد  لسيد بن جلوا س يد 
كمد2ر وحيد للشركة  ملذكورة لفترة 

غير محدودة.
2 - تم  إل2د ع  لقانوني لدى كتابة 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 2022 أكتوبر   27 بتاريخ   لبيضاء 

تحت  لرقم 843857.
لإل2د ع و لنشر
 ألستاذ  ل لمي

155 P

د2و ا  ألستاذ فؤ د  ل لمي
موثق بالد ر  لبيضاء

SOCIETE IMMOBILIERE 
VILLA LA ROSE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 لرأسمال : 200.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 
 ملشور، 9، زنقة فارسوفيا

من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق  فؤ د  ل لمي،  طرف  ألستاذ 
مارس،   30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء 
فاتب و 8 أبريل 2021، قرر مساهمو  
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 SOCIETE IMMOBILIERE VILLA»
LA ROSE» رأسمالها 200.000 درهم 
:  لد ر  لبيضاء  ومقرها  الجتماعي 

 ملشور، 9، زنقة فارسوفيا.

حريز  بوفاة  لسيدة  أ(  لتحقق 

في  لشركة  ملذكورة  شريكة   لزهرة 

أعاله  لذي حدث في 25 أبريل 2016 

تاركة ورثتها :

أوالدها :

 لسيدة بن جلوا سكينة : 1/9.

 لسيدة بن جلوا خد2جة : 1/9.

 لسيدة بن جلوا فوزية : 1/9.

 لسيد بن جلوا س يد : 2/9.

 لسيد بن جلوا عبد  ل الي : 2/9.

 لسيد بن جلوا كريم : 2/9.

ب( تم توزيع رأس  ملال على  لنحو 

 لتالي :

 1.193  :  لسيد بن جلوا س يد 

حصة.

 لسيد بن جلوا عبد  ل الي : 222 

حصة.

 232  : كريم  جلوا  بن   لسيد 

حصة.

 111  :  لسيدة بن جلوا سكينة 

حصة.

 111  :  لسيدة بن جلوا خد2جة 

حصة.

 111  : فوزية  جلوا  بن   لسيدة 

حصة.

 لسيدة صميلي ناد2ة : 20 حصة.

مجموع  لحصص : 2.000 حصة.
ت( تأكيد منصب  لسيد بن جلوا 

س يد كمد2ر وحيد للشركة  ملذكورة 

لفترة غير محدودة.

مو فقتهم على تحويل  ث(  عطاء 

لصالح  آلنسة  ستمنب   ألسهم  لتي 
جلوا  بن  هدى،  آلنسة  جلوا  بن 

لينة و آلنسة بن جلوا ميا.

في  جدد  كشركاء  قبولهم  تم  ج( 

بن جلوا هدى،   لشركة  لسيد ت 

بن جلوا لينة وبن جلوا ميا.

2 - تم  إل2د ع  لقانوني لدى كتابة 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2022 أكتوبر   27 بتاريخ   لبيضاء 

تحت  لرقم 843852.
لإل2د ع و لنشر

 ألستاذ  ل لمي

156 P
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GOLDERY PROFESSIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شارع محمد 

 لخامس رقم 11 شقة رقم 3 إقامة 

 لصفا، تمارة

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

وضع  لقانوا  تم   ،27/01/2023

 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

خاصيتها كالتالي :

 لشركاء : فاطمة  لزهر ء  لهز ز.

محمد وليد فاعور ما�سي.

 لهدف : للشركة  ألهد ف  لتالية :

في  ألدو ت  لطبية   لتجارة 

و لجر حية بالتقسيط أو بالجملة.

 لتجارة في  ملستحضر ت  لتجميل 

بالتقسيط.

 ستير د وتصد2ر.

 ملدة: 99 سنة.

فيما  محدد   : رأسمال  لشركة 

مقسم  لى  درهم   100.000 قدره 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للو حدة، موزعة بيا  ملساهميا على 

 لشكل  لتالي : 

500 حصة  فاطمة  لزهر ء  لهز ز 

بمبلغ 50.000 درهم.

  500 ما�سي  فاعور  وليد  محمد 

حصة بمبلغ 50.000 درهم.

بمبلغ  حصة   1000  ملجموع 

100.000 درهم.

 لتسيير: تسيير  لشركة من طرف 

ملدة   لسيدة فاطمة  لزهر ء  لهز ز، 

غير محدودة.

تم  إل2د ع  لقانوني   :  إل2د ع 

باملحكمة  إلبتد ئية  بكتابة  لضبط 

بتمارة 2وم 06/02/2023، تحت رقم 

.9855

بالسجل  لتجاري:  رقم  لتقييد 

.138269
بمثابة مقتطف وبياا

157 P

ES SAADLI TOP PROJECTS
SARL AU

ت د2الت قانونية
قر ر  ملساهم  لو حد  إثر  على 

بتاريخ 26 2نا2ر 2023 ملساهم شركة  

 «ES SAADLI TOP PROJECTS»

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  و حد،  لبالغ  بمساهم 

100.000 درهم و لكائن مقرها : فيال 
1677،  ل يوا  رقم   A بلوك  وفاق 

تقرر :

1000 حصة وهي مجموع  تفويت 

محمد  لس ضلي  حصص  لسيد 

لفائدة  لسيد زهير  لوردي.

 ستقالة  لسيد محمد  لس ضلي 

من منصبه كمسير للشركة.

ت ييا  لسيد زهير  لوردي كمسير 

وحيد للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بال يوا 

تحت رقم   2023 بتاريخ فاتب فبر 2ر 

.2023/3928

158 P

TAZDIGHTINO
SARL

رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : تجزئة  لنصر  

 ملستقبل شارع طارق بن زياد عمارة 
رقم ب تمارة

 17 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2نا2ر 2023، تم تأسيس شركة تحمل 

ش.ذ.م.م   TAZDIGHTINO إسم 

تتوفر على  ملميز ت  لتالية :

تجزئة  لنصر    :  ملقر  إلجتماعي 

 ملستقبل شارع طارق بن زياد عمارة 
رقم ب تمارة.

 لهدف  إلجتماعي : 

من ش عقاري :

مدة  إلستمر ر : 99 سنة.
درهم   100.000.00  : رأس  ملال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع كما 2لي :

 125  لسيد  حمد  لغلبزوري 

حصة.

 125 عالش  محمادي   لسيد 

حصة.

عبد  لصمد  سيدي   لسيد 

 لشرقاوي 250 حصة.

 250 كورم   لسيد  ملصطفى 

حصة.

 250 عمري  عبد  ل زيز   لسيد 

حصة.

تم ت ييا  لسيد  حمد   :  لتسيير 

عبد  سيدي  و لسيد   لغلبزوري 

 لصمد  لشرقاوي كمسير2ن للشركة 

ملدة زمنية غير محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  إلجتماعية 

فاتب 2نا2ر وتنتهي في 31 ديسمبر.

 ألرباح : ب د  قتطاع 5 % لتكوين 

2وزع  صندوق  إلحتياط  لقانوني، 

 لباقي على  لشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

تحت  لسجل  بتمارة   إلبتد ئية 

 لتجاري رقم 138287.

159 P

DIGISOFT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

للشريك  لوحيد
رأس مالها : 1000.000.00 درهم

مقرها  إلجتماعي : 15 شارع  لنخيل 
 S15 عمارة  MAIL LOG رياض إقامة

شقة 2 حي  لرياض  لرباط

RC N°81535

بيع  لحصص  إلجتماعية للشركة 
ورفع رأسمالها

بموجب  لقر ر  لذي تم  تخاده من 

طرف  لجمع  ل ام  إلستثنائي بتاريخ 

تمت  ملصادقة   2022 ديسمبر   27

على ما 2لي :

بيع جميع  لحصص  إلجتماعية 

 DIGISOFT  ملكونة لرأس مال شركة 

من طرف  لسيد خالد  لهبطي للسيد 

 250 مجموعه  بما  هشام  لهبطي 

حصة إجتماعية.

أصبب رأس مال  ب د هذ   لبيع، 

درهم   100.000  لشركة  لبالغ 

حصة إجتماعية   1000 مقسمة إلى 

درهم للحصة  لو حدة،   100 بقيمة 

بالكامل في ملك  لسيد هشام  لهبطي.

من  و7   6-1 وبالتالي تم ت د2ل  ملو د 

 لنظام  ألسا�سي.

تم  بموجب  لقر ر ت  لذي 

 تخادها من طرف  لشريك  لوحيد 

تمت  فقد   2023 2نا2ر   6 بتاريخ 

 ملصادقة على ما 2لي :

بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

درهم بأخد هذ   ملبلغ   900.000.00

من حساب  ألرباح  ملتر كمة للشركة 

 100.000.00 من  مالها  رأس  ليزد د 

درهم   1.000.000.00 إلى  درهم 

مدفوعة بالكامل.

صياغة  لنظام  ألسا�سي  إعادة 

 96-5 رقم  للقانوا   وفقا  للشركة 

نتيجة   ،19-21 بالقانوا   مل دل 

 2023 2نا2ر   6 في  للقر ر ت  ملتخذة 

وفي 27 ديسمبر 2022.

وض ت نسخة منها بكتابة  لضبط 

2وم بالرباط   باملحكمة  لتجارية 

 ا2 2نا2ر 2023 تحت رقم 132591.
بمثابة مقتطف وبياا

CEP CAC& EXPERTISE

160 P

 CABINET DES EXPERTS

PARTENAIRES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأس مالها : 50.000.00 درهم

مقرها  إلجتماعي : 352 شارع محمد 

 لخامس  شقة 2  لرباط

RC: N°108281

ت ييا مد2ر جد2د
تم  تخاده  بموجب  لقر ر  لذي 

طرف  لجمع  ل ام  إلستثنائي  من 

2023 تمت  ملصادقة  2نا2ر   2 بتاريخ 

على ما 2لي :
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علي  قرطوط   ستقالة  لسيد 

نسرين  و لسيدة   CIN : D323ا9ا

بصفتهما   CIN :A610250  لز وية 

 CABINET لشركة  سابقيا  مد2رين 

 ،DES EXPERTS PARTENAIRES

وقرر  كمد2رين  وظيفتيهما  من 

 CIN : ت ييا  لسيدة سمية أقشمار 

N°A290025 كمد2رة وحيدة  عتبار  

من 2 2نا2ر 2023.

تقبل  بأنها  تقر  ملد2رة  لجد2دة 

مشيرة إلى عدم وجود  هذ   لت ييا، 

أي ت ارض أوخطر 2مكن أا 2قف في 

طريق هذ   لت ييا.

وض ت نسخة منها بكتابة  لضبط 

 30 2وم  بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 1ا1327.
بمثابة مقتطف وبياا

CEP CAC& EXPERTISE

161 P

 MOUNIA INVEST

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأس مالها : 300.000.00 درهم

مقرها  إلجتماعي : 6 زنقة  بو عناا 

حساا  لرباط

RC: N°133327

بيع   لحصص  إلجتماعية للشركة 
ورفع رأس مالها

بموجب  لقر ر  لذي تم  تخاده من 

طرف  لجمع  ل ام  إلستثنائي بتاريخ 

تمت  ملصادقة   2022 ديسمبر   22

على ما 2لي :

من  لحصص   % 0ا  بيع 

 إلجتماعية  ملكونة لرأس مال شركة  

00ا  ما ي ادل   MOUNIA INVEST

حصة إجتماعية من طرف  لسيدة 

فكري  زينة  و لسيدة  فكري  مونيا 

و لسيد ماموا فكري للسيد جمال 

.FIKRINVEST-HO فكري وشركة

مال  رأس  أصبب  هذ   لبيع  ب د 

 لشركة موزعا على  لنحو  لتالي :

 لسيد ماموا فكري 200 حصة.

 لسيدة مونيا فكري 200 حصة.

 لسيدة زينة فكري 200 حصة.

 لسيد جمال فكري 200 حصة.

 FIKRINVEST-HO SARL شركة 

200 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.

منهما  لكل  درهم   100 بقيمة 

100 % من رأس مال  لشركة  ويمثل 

أي 100.000 درهم.

تم  بموجب  لقر ر ت  لذي 

طرف  لجمع  ل ام  من   تخادها 

 2022  إلستثنائي بتاريخ 26 ديسمبر 

فقد تمت  ملصادقة على ما 2لي :

بمبلغ  مال  لشركة  رأس  رفع 

من  ليرتفع  درهم   200.000.00

100.000.00 درهم إلى 300.000.00 

درهم مدفوعة بالكامل.

و فق  لجمع  ل ام  إلستثنائي على 

 ستقالة  لسيدة مونيا فكري  لحاملة 

 A442685 رقم  للبطاقة  لوطنية 

 26 من  كمد2رة  عتبار   مهامها  من 

ديسمبر 2022 من منحها إبر ء  لذمة 

كاملة ودوا تحفظ من إد رتها خالل 

فترة وال2تها.

قرر  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

فكري  لحامل  جمال  ت ييا  لسيد 

 C58168 رقم  للبطاقة  لوطنية 

11 زنقة  ملناصرة إقامة  و لقاطن ب 

3  لسوي�سي  لرباط   ملنظر  لجميل 

كمد2ر ملدة غير محددة  عتبار  من 26 

ديسمبر 2022.

صياغة  لنظام  ألسا�سي  إعادة 

 5-96 رقم  للقانوا   وفقا  للشركة 

نتيجة   ،21-19 بالقانوا   مل دل 

ديسمبر   22 في  للقر ر ت  ملتخذة 

2022 وفي 26 ديسمبر 2022.

وض ت نسخة منها بكتابة  لضبط 

 2 2وم  بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 132843.
بمثابة مقتطف وبياا

CEP CAC& EXPERTISE

162 P

 CLINIQUE LES

AMBASSADEURS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 SIEGE SOCIAL : LOT N°3

 LOTISSEMENT AL HOUDA

SOUISSI RABAT

RC : 115957

تعديل
بموجب  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 CLINIQUE LES شركة  بمقر 

 20 بتاريخ   AMBASSADEURS

ديسمبر 2022 تم  إلتفاق على ما 2لي:

 نتهاء وال2ة  لتسيير للسيدة بنيس 

صباح.

مرية،  محسيا  ت ييا  لسيدة 

كمسيرة للشركة.

بالتوقيع  ملزدوج  ملزمة   لشركة 

و لسيد  مرية،  محسيا  للسيدة 

عن  فاق  فيما  رضا،  جاكامي 

0.000.00ا درهم.

من  واا  3ا  رقم  ت د2ل  ملادة 

 لقانوا  ألسا�سي.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   7 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2023 تحت رقم 132961.

163  P

SOCIETE KAMAFI TRAV
SARL AU

 لسجل  لتجاري رقم : 124189

بمقت�سى  ملحضر  لرسمي  ملؤرخ 

في 2ومه 3 2نا2ر 2023 بمد2نة  لرباط 

لشركة  قرر  لشريك  لوحيد  لقد 

 SOCIETE KAMAFI TRAV SARL

AU  لسيد عبد  لكريم ذهبي.

 1000( حصصه  لكاملة  بيع 

للسيد عبد  لخالق سال�سي  حصة( 

2تاريخ 3 2نا2ر 2023.

 ستقالة  لسيد عبد  لكريم ذهبي 

وت ييا  لسيد  مهام  لتسيير  من 

جد2د  كمسير  سال�سي  عبد  لخالق 

للشركة.

تحد2ث قانوا للشركة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   6 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2023 تحت رقم 132892.

164 P

SOCIETE BASILICO ROSSO
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

2023، قرر مسيرو  وشركاء   6 2نا2ر 

 لشركة ما 2لي :

حل  لشركة .

ت ييا  لسيدة مس ودي سومية 

كمصفية للشركة.

 1478 هو  تصفية  لشركة  مقر 

تجزئة س يد حجي طريق  لقنيطرة 

سال.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  إلبتد ئية  لدى   لضبط 

بسال بتاريخ 23 2نا2ر 2023 تحت رقم 

.40418
مقتطف وبياا

165 P

 SOCIETE MENCHOUF

DRISS
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

 لرأسمال  إلجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  إلجتماعي : 655 رياض توالل 1 

توالل مكناس

بقر ر  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

ما  تقرر   ،2022 ديسمبر   31 بتاريخ 

2لي :

للشركة   لتصفية  ملسبقة 

 ملذكورة أعاله.

 655 في  مكاا  لتصفية  تحد2د 

رياض توالل 1 توالل مكناس.

فتيحة  هباج  ت ييا  لسيدة 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحاملة 

للشركة  كمصفية   D519891 رقم 

 ملذكورة أعاله.
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بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   3 بتاريخ 

.1593
مقتطف وبياا

166 P

 DIGITAL SMART

 SERVICES CONSULTING &

 ENGINEERING
SARL.AU

بمقت�سى  ملحضر  لشفوي 

للجمع  ل ام  إلستثنائي  ملن قد 

2022 قررت شركة  23 ديسمبر  2وم 

 DIGITAL SMART SERVICES

 CONSULTING & ENGINEERING

SARL.AU ما 2لي : 

حل  لشركة  لسالفة  لذكر   1-

بصفة سابقة ألو نها.

إ2ماا  لزين  ت ييا  لسيدة   2-

عن  كمسؤولة   CIN.S588058

 لتصفية.

في  مقر  لتصفية  تحد2د   3-

 ل نو ا  لتالي : 46، شارع عقبة شقة 
رقم 2 أكد ل  لرباط.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني  ولقد 

 17 2وم  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

.D132283 2نا2ر2023 تحت رقم
من أجل مقتطف و بياا

 إلمضاء

167 D

 DEVELOPMENT

 CONSTRUCTION

MARKETING COMPAGNY
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2022 ديسمبر  ا1 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودو ذ ت 

شريك وحيد و لتي تحمل  لخصائص 

 لتالية:

 DEVELOPMENT  :  لتسمية 

 CONSTRUCTION MARKETING

.COMPAGNY

 لهدف  إلجتماعي : 
تطوير ت  ستر تيجيات 

 قتصاد2ة.
وسيط لبيع  ل قار ت.

 100.000  : رأسمال  لشركة 
درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي.

5ا شارع فرنسا   :  ملقر  إلجتماعي 
عمارة 8 أكد ل  لرباط.

إدريس  موالي  :  لسيد   لتسيير 
 دري�سي  لشرقي.

 إل2د ع  لقانوني : 26 2نا2ر 2023.
رقم  لتقييد باملحكمة  إلبتد ئية 

بالرباط 165663.
168 P

 ألستاذة محاسن  ل اقل
موثقة

26 زنقة موالي رشيد ، شقة رقم 9  لرباط
 لهاتف : 0537.7078.11
0537.70.78.00                 

ADDAWK ASHAMI
ش.ذ.م.م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 700.000.00 درهم

مقرها  إلجتماعي : بالرباط أكد ل 
ملتقى شارع  لغز لي وزنقة زرياب 
 ملجمع  لتجاري  لليموا  لطابق 

 ألر�سي
من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
محاسن  ل اقل،  طرف  ألستاذة 
موثقة بالرباط بتاريخ ا 2نا2ر 2023، 
لشركة  وضع  لقانوا  ألسا�سي  تم 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  ملميز ت 

 آلتية :
ADDAWK ASHAMI : لتسمية 

ش.ذ.م.م.
هذه  تقوم   :  لهدف  إلجتماعي 

 لشركة ب :
مط م.

مموا،  لوجبات  لسري ة تقد2م 
 لط ام.

وتحضير  تقد2م  لط ام  نشاط 
 ألطباق  لتي سيتم تناولها في  ملوقع أو 

خارج  ملط م.

بكافة  تقد2م  ملطاعم 

 ختصاصاته.

مط م،  تجاري  أصل   ستغالل 

فندقة، تموين وأعمال تخييم.

جميع  ل مليات   وعموما، 

و لتي   لصناعية،  لتجارية،  ملالية، 

تربطها عالقة مباشرة أو غير مباشرة 

مع موضوع  لشركة.

بالرباط أكد ل   :  ملقر  إلجتماعي 

زرياب  وزنقة  شارع  لغز لي  ملتقى 

 ملجمع  لتجاري  لليموا  لطابق 

 ألر�سي.

 :  لرأسمال  إلجتماعي 

في مبلغ   لرأسمال  إلجتماعي محدد 

إلى  مقسمة  درهم   700.000.00

7000 حصة.

 5600 طارق  لخالدي   لسيد 

حصة.

00ا1  ند2م  لخالدي   لسيد 

حصة.

 ملجموع : 7000 حصة.

ند2م  ت ييا  لسيد   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير   لخالدي 

محدودة.

سنة   99 في  :  ملدة محددة   ملدة 

بالسجل  2وم  لتسجيل  من   بتد ء 

 لتجاري.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تسجيل  تم   2023 فبر 2ر   2 بتاريخ 

في  لسجل  لتحليلي   لشركة 

.165708

169 P

STE. LE LIVRE OUVERT
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لسجل  لتجاري : 70867

 لرأسمال  إلجتماعي : 100000.00 

درهم

 ملقر  إلجتماعي : شارع  لكفاح بلوك 

مارسيليس م رقم 17  لقامرة حي 

ي قوب  ملنصور  لرباط

إقفال تصفية  لشركة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

و ملسجل  بالرباط   2023 2نا2ر  ا2 

لشركة ذ ت   2023 2نا2ر   26 بتاريخ 

 LE LIVRE  ملسؤولية  ملحدودة 

عن إقفال تصفية   OUVERT SARL

 لشركة تقرر ما 2لي :

إقفال تصفية  لشركة.

تم ت ييا  لسيد   : تقرير  ملصفي 

عبد  للطيف  لزرهوني قائم بأعمال 

 لتصفية بمقر  لشركة شارع  لكفاح 

بلوك مارسيليس م رقم 17  لقامرة 

حي ي قوب  ملنصور  لرباط.

باملحكمة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 132958.
للبياا و لنشر

إمضاء

170 P

PCMAC EXPERTS
S.A.R.L AU

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة باملو صفات  آلتية :

.PCMAC EXPERTS : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 لغرض  إلجتماعي : 

بيع وإصالح  مل د ت  مل لوماتية.

 ملقر  إلجتماعي : ا2 شارع  ألمير 

سيدي محمد حي  لرشاد  لقرية سال .

تأسيس  من  سنة   99  :  ملدة 

 لشركة.

 :  لرأسمال  إلجتماعي 

 1000 100000.00 درهم مقسم إلى 

100 درهم  حصة إجتماعية من فئة 

من طرف  لشريك  للو حدة محررة 

 لوحيد  لسيد عبد  لرحيم  طويلع 

1000 حصة إجتماعية.

 ملجموع : 1000 حصة إجتماعية.

عبد  ت ييا  لسيد  تم   :  لتسيير 

 لرحيم  طويلع كمسير للشركة ملدة 

غير محددة.

من  تبتدئ   لسنة  إلجتماعية: 

ديسمبر من   31 فاتب 2نا2ر وتنتهي في 

كل سنة.
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تم  إل2د ع  لقانوني : بكتابة ضبط 

و ملسجل  بسال   ملحكمة  إلبتد ئية 

13ا37  بالسجل  لتجاري تحت رقم 

بتاريخ  فاتب فبر 2ر 2023 .

171 P

THE ORGANIC OILS
SARL AU

 لحل  ملسبق
غير  لقر ر ت  لجمع  ل ام  تب ا 

 ل ادي قرر  لشريك  لوحيد ما 2لي :

 لحل  ملسبق للشركة.

بناني  محمد  نس  ت ييا  لسيد 

كمصفي للشركة.

إقامة  لخير شقة رقم   11 تحد2د 

22، جيم هاء 17 سال  لجد2دة كمقر 

للتصفية.

بالسجل   : تم  إل2د ع  لقانوني 

بسال  باملحكمة  إلبتد ئية   لتجاري 

فاتب  تاريخ   في    40476 تحت عدد 

فبر 2ر 2023.

172 P

FTZ CONSEIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ملقر  إلجتماعي :  لبلوك ج  لرقم 82 

 لطابق  لثالث د2ور  لحمر ي قوب 

 ملنصور  لرباط

إثر  لجمع  ل ام  إلستثنائي باملقر 

 2022 نوفمبر   11 2وم   إلجتماعي 

قرر لشركاء ما 2لي:

صباب  مريم  قررت  لسيدة 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

حصصها  كامل  ببيع   AE202640

شركة  في  حصة،   500 في   ملتمثلة 

حمزة  إلى  لسيد   FTZ CONSEIL

لبطاقة  لت ريف  أحد ش  لحامل 

وذلك   BB176959 رقم   لوطنية 

بثمن 100 درهم للحصة  لو حدة أي 

ما مجموعه 50.000 درهم.

توزيع  لحصص : 

حصة   500 وعالى  رضا   لسيد 

50000.00 درهم.

 لسيد حمزة أحد ش 500 حصة 

50000.00 درهم.

حصة   1000  :  ملجموع 

100.000.00 درهم.

ت ييا  قرر  لشركاء   :  ملسير 

 لسيد حمزة أحد ش مسير  للشركة 

تسيير  في  كامل  لحق  له  ويخولوا 

وإد رة  لشركة.

باملحكمة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 132908 

بتاريخ 6 فبر 2ر 2023.

 173 P

GIYA CONSULT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ملقر  إلجتماعي :  لشقة 30  ل مارة 

8 شارع موالي أحمد  لوكيلي حساا 

 لرباط

إثر  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 11 2وم  باملقر  إلجتماعي   ملن قد  

نوفمبر 2022 قرر لشركاء ما 2لي:

صباب  مريم  قررت  لسيدة 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

حصصها  كامل  ببيع   AE202640

شركة  في  حصة،   250 في   ملتمثلة 

إلى  لسيد حمزة   GIYA CONSULT

للبطاقة  لوطنية  أحد ش  لحامل 
بثمن  وذلك   BB176959 رقم 

ما  أي  للحصة  لو حدة  درهم   100

مجموعه 25.000 درهم.

توزيع  لحصص : 

حصة   500  لسيدة حسنة درخا 

50000.00 درهم.

 لسيد حمزة أحد ش 250 حصة 

25000.00 درهم.

 لسيدة أهريش ناد2ة 250 حصة 

25000.00 درهم.

حصة   1000  :  ملجموع 

100.000.00 درهم.

ت ييا  قرر  لشركاء   :  ملسير 

 لسيد حمزة أحد ش مسير  للشركة 

تسيير  في  كامل  لحق  له  ويخولوا 

وإد رة  لشركة.

باملحكمة   : تم  إل2د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم اا1329 

بتاريخ 7 فبر 2ر 2023.
174 P

STE. HIBAD CONSEIL

SOACH TRAV
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة  
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : عمارة 
30 شقة رقم 8 شارع موالي أحمد 

 لوكيلي حساا  لرباط
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري: 

165951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة باملميزت  لتالية :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

مسؤولية محدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOACH TRAV SARL
غرض  لشركة بإ2جاز : 

مقاول في  لبناء.
 ألشغال  ملختلفة.

عمارة   : عنو ا  ملقر  إلجتماعي 
شارع موالي أحمد   8 شقة رقم   30
10020  لرباط  حساا    لوكيلي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ رأسمال  لشركة 

درهم مقسم كالتالي :
 500  لسيد  ت ر بت  لحسيا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد بلقا�سي بن محمد حصة 

500 بقيمة 100 درهم للحصة.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات  ومو طن  لشركاء :
عنو نه   لسيد  ت ر بت  لحسيا 
تامسنا  18  لكنز  شقة   66 عمارة 

12200  ملغرب.

 لسيد بلقا�سي بن محمد عنو نه 
إقامة  لخيرز ا ا رقم 9 شارع طارق 

بن زياد تمارة 12012  ملغرب.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة :

عنو نه   لسيد  ت ر بت  لحسيا 

تامسنا  18  لكنز  شقة   66 عمارة 

12200  ملغرب.

 لسيد بلقا�سي بن محمد عنو نه 
إقامة  لخيرز ا ا رقم 9 شارع طارق 

بن زياد تمارة 12012  ملغرب.

باملحكمة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   7 بتاريخ   بالرباط   لتجارية 

2023 تحت رقم 132981.

175 P

شركة بين كونصور طرافو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

2قدر رأسمالها : 12.000.00 درهم

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم   2022 ديسمبر   20  

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 2قدر 
رأسمالها ب 12.000.00 درهم.

كونصور  بيا  شركة   :   لتسمية 

طر فو.

 لهدف : 

 إلن اش  ل قاري.

5ا شارع  عمارة   :  ملقر  إلجتماعي 

فرنسا شقة 8 أكد ل  لرباط.

مدة   لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

 لتأسيس.

حدد   :  لرأسمال  إلجتماعي 

 12.000.00 في   لرأسمال  إلجتماعي 

حصة   120 إلى  مقسم  درهم 

لكل  درهم   100 بمقد ر  إجتماعية 

حصة.

 لسنة  إلجتماعية : من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر.

تم ت ييا  لسيد   : تسيير  لشركة 

س د بن مرو كمسير للشركة ملدة غير 

محددة.

توزيع  ألرباح : من  ألرباح  لصافية 

تؤخذ 5 %  لتكوين  إلحتياط  لقانوني 

و لباقي 2وزع بيا  لشركاء.
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بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2023 2نا2ر   30 بتاريخ  

.132707

176 P

 شركة آم آن إس بوتي سنتر
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

2قدر رأسمالها : 100.000.00 درهم

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2 2نا2ر 2023 تم تأسيس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة 2قدر رأسمالها ب 

100.000.00 درهم.

  لتسمية : شركة آم آا إس بوتي 

سنتر.

 لهدف : 

مستحضر ت  وبيع  خدمات 

 لتجميل و ل نا2ة بها.

5ا شارع فرنسا   :  ملقر  إلجتماعي 

شقة 8 أكد ل  لرباط.

مدة   لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

 لتأسيس.

حدد   :  لرأسمال  إلجتماعي 

 100.000.00  لرأسمل  إلجتماعي في 

حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

لكل  درهم   100 بمقد ر  إجتماعية 

حصة.

 لسنة  إلجتماعية : من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر.

تسيير  لشركة : تم ت ييا  لسيدة 

نفيسة حمومي كمسيرة للشركة ملدة 

غير محددة.

توزيع  ألرباح : من  ألرباح  لصافية 

تؤخذ 5 %  لتكوين  إلحتياط  لقانوني 

و لباقي 2وزع بيا  لشركاء.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   6 بتاريخ  

.132866

177 P

STE.PROMO AMF
ش.م.م.ش.و
من ش عقاري

بائع ومجزئ  ألر �سي
تجزئة كريمة 2 رقم 17 حي  شبارو 

خنيفرة
نص  لتأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2023 2نا2ر   31  
بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد باملو صفات  لتالية : 
.PROMO AMFلتسمية : شركة 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لصفة 
 ملحدودة بشريك و حد.

 2 تجزئة كريمة   :  ملقر  إلجتماعي 
رقم 17 حي  شبارو خنيفرة.

 لغرض : 
من ش عقاري.

بائع ومجزئ  ألر �سي.
 100.000.00  لرأسمال : حدد في 
1000 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على  لشكل  لتالي :
عبد  لحفيظ   لسيد  ل ماري 

1000 حصة.
 لتسيير : تسيير  لشركة من طرف 
ذلك  عبد  لحفيظ   لسيد  ل ماري 

ملدة غير محددة.
تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 
 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط 
بتاريخ   بخنيفرة  باملحكمة  إلبتد ئية 
2023 تحت رقم 2023/45  6 فبر 2ر 

 لسجل  لتجاري 731ا.
178 P

STE BOUJNAH CAR
SARL AU

 لطابق  ألول زنقة 20 رقم 5 حي 
 مالو  غريبا خنيفرة

غير  محضر  جتماع  بمقت�سى 
عادي بتاريخ 17 2نا2ر 2023 تم  تخاذ 

 لقر ر   لتالي :
من  مقر  لشركة  تغيير   :  لقر ر 
 لطابق  ألول رقم 3 زنقة 11 حي  مالو 
 غريبا خنيفرة إلى  لطابق  ألول زنقة 

20 رقم 5 حي  مالو  غريبا خنيفرة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط 

بتاريخ   بخنيفرة  باملحكمة  إلبتد ئية 

26 2نا2ر 2023 تحت رقم 2023/31 

 لسجل  لتجاري 2881.

179 P

ZAINOUN FARM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بمساهم و حد

رأسمالها : 100.000.00 درهم

مقرها  إلجتماعي : إقامة  لبستاا 

عمارة ج 16، شقة 26 تجزئة س يد 

حجي سال

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بمساهم و حد

 9 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   2023 أغسطس 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :

 ZAINOUN شركة   :   لتسمية 

.FARM

 لهدف  إلجتماعي : 

 لتدبير  لتجاري.

 إل2و ء  لسياحي.

إقامة  لبستاا   :  ملقر  إلجتماعي 

عمارة ج 16، شقة 26 تجزئة س يد 

حجي سال.

درهم   100.000.00  : رأسمال 

حصة إجتماعية   1000 مقسمة إلى 

للحصة  درهم   100.00 فئة   من 

 لو حدة.

زينوا  فاطمة  :  لسيدة   لشركاء 

مساهمة وحيدة.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

 لسيدة زينوا هناء.

 ملدة : 99 سنة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لقانوني 

تحت   2023 فبر 2ر   30 بسال بتاريخ  

رقم  لسجل  لتجاري 01ا37.

180 P

YOZI EAT
SARL

 لرأسمال : 4.800.000 درهم

تغيير  ملقر  إلجتماعي
محضر  لجمع  بمقت�سى 

بتاريخ   ل ام  إلستثنائي  ملسجل 

قرر  بالرباط   2022 ديسمبر   13  

 YOZI EAT SARL شركة   شركاء 

ما 2لي :

للشركة  تحويل  ملقر  إلجتماعي 

 7 رقم  محل  رياض  ألندلس،  من 

إلى  حي  لرياض،  لرباط   87 عمارة 

 ،3,2 رقم  13،محل  تجزئة  تمارة، 

 ملنطقة  لصناعية.

تحد2ث  لقانوا  لد خلي للشركة 

وفق  لتغيير ت  لسابقة.

بالسجل   : تم  إل2د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  إلبتد ئية   لتجاري 

 2023 فبر 2ر   6 بتاريخ   بتمارة 

سجل تجاري رقم   9870 تحت رقم 

.138291

181 P

 AMSRI IMMOBILIER   شركة
  SARL

ش م م

بالرباط عرفي  عقد   بمقت�سي 

2022 تم تكوين قو نيا   19 ديسمبر 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

للشريك  لوحيد مميز تها كالتالي :

 AMSRI شركة    لتسمية: 

IMMOBILIER SARL  ش م م .

 ملوضوع  لشركة:

- بيع مو د  لبناء.

-من ش عقاري.

-أشغال مختلفة.

مقر  لشركة: 30 عمارة رقم 8 زنقة 

موالي أحمد لوكيلي حساا  لرباط.

رأسمال  حدد  رأسمال  لشركة: 

درهم   100.000.00 في   لشركة 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة  لو حدة. 
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خالد                                  لسيد  مصري 

300   حصة.  

عماد                                 لسيد  مصري 

200   حصة  

عبد  لرحماا                       لسيد  مصري 

200   حصة.  

فاطمة                                لكد لي   لسيد 

100   حصة.  

 لسيد  مصري رجاء                              100   

حصة. 

خد2جة                               لسيد  مصري 

100   حصة.   

 لتسيير:  لسيد  مصري خالد هو 

في  محدودة  غير  ملدة   ملسير  لوحيد 

   AMSRI IMMOBILIER SARL شركة

ش م م .

 لسنة  إلجتماعية: من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر في كل سنة.

(5%( في  خمسة  تقطتع   ألرباح: 

من  ألرباح  لصافية لتكوين  إلدخار 

 إلحتياطي  لقانوني ويتوزع  لرصيد 

حسب قر ر  لجمع  ل ام  لسنوي.

تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 لتجارية بالرباط تحت رقم  لسجل 
 لتجاري165939     في 7 فبر 2ر2023.

182 P

الشركة العقارية طلحة
ش.م.م

 16 بتاريخ  بمقت�سى قر ر  لشركاء 

سبتمبر 2022 للشركة  ل قاريةطلحة 

درهم   20.000 رأسمالها   ش.م.م 

 11 بالد ر لبيضاء  مقرها  إلجتماعي 
زنقة أبو إسحاق  لشير زي  مل اريف، 

تم  إلعالا عن  ملصادقة على جميع 

 ل قود للشركة من تاريخ  لتأسيس 

إلى 2ومنا هذ  وذلك لتسوية  لوض ية 

 لقانونية للشركة.

بتاريخ  قر ر  لشركاء  بمقت�سى 

للشركة  ملسماة   2022 سبتمبر   16

أعاله  تم قبول  ستقالة  لسيد خالد 

وإعطائه  للشركة  مسير    لسقاط 

تحفظ  وبدوا  و لنهائي   إلبر ء  لتام 

على فترة تسييره للشركة.

محمد  لسقاط  إبقاء  لسيد 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

للشركة  لتي  تغيير  لتسمية 
حلطة  أصبحت  لشركة  ل قارية 
 SOCIETE IMMOBILIERE ش.م.م 

.HALTA S.A.R.L
في جميع عقودها   لتز م  لشركة 
محمد  للسيد  بالتوقيع  لوحيد 

 لسقاط.
من  وا1   7-6-3 تغيير  لبنود 
ومالئمته  للشركة   لقانوا  ألسا�سي 
طبقا للمقتضيات  لساري بها  ل مل.
باملحكمة   : تم  إل2د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ   بالد ر لبيضاء   لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855823.
في  لسجل  تسجيل  لشركة  تم 
 27 بتاريخ  بالد ر لبيضاء   لتجاري 

2نا2ر 2023 تحت رقم 569843.
للخالصة و لبياا

183 P

 ألستاذ �سي محمد با2نة
موثق

 AVENUE PATRICE LUMUMBA RUE
FEGUIG IMM 9 APPT ا HASSAN RABAT

TEL /FAX : 0537727938
ICE : 001645494000087

TP : 25150135ا
IF : 15182471

E-mail: mohamed.baina@notairsrabat.
ma

STE. EXCHANGE POINT
ش.م.م.ش.و

صرف  ل مالت
 ل مارة رقم 29ا شارع  لحسن 
 لثاني محل رقم 3 أكد ل  لرباط

تفويت مجموع  لحصص 
 إلجتماعية للشركة

من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
طرف  ألستاذ �سي محمد با2نة بتاريخ 
مجموع  تفويت   2023 2نا2ر  ا2 
ذ ت  للشركة   لحصص  إلجتماعية 
 ملسؤولية  ملحدودة بالشريك  لوحيد 
رأسمالها   EXCHANGE POINT
بالرباط  مقرها  درهم   500000.00

شارع  لحسن  29ا  رقم   ل مارة 
أكد ل  لرباط  3 رقم  محل   لثاني 

 780000.00 قدره  إجمالي  بثمن   

درهم لفائدة  لسيد بن لحسن س يد 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

.Aرقم 31019ا

من  محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف  ألستاذ �سي محمد با2نة بتاريخ 

قبول  ستقالة  تم   2023 2نا2ر  ا2 

 ملسير  لسيد س يد بن أحود  لحامل 

رقم  لبطاقة  لت ريف  لوطنية 

اA3733، وت ييا  لسيد رشيد  كيدر 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

لشركة  كمسير   ،AD159135 رقم 

.EXCHANGE POINT

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

 لقانوني  للشركة لدى كتابة  لضبط 

بتاريخ بالرباط   باملحكمة  لتجارية 

 936 عدد  تحت   2023 فبر 2ر   6   

 لسجل  لتجاري رقم 45387.

184 P

شركة ط.ب.اس انيغج 
ش.م.م.د.ش.و

12 مكرر، زنقة ليباا رقم 3 لوصيو 

 لرباط

للشريك  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2023 2نا2ر   16 بتاريخ   لوحيد 

2نا2ر   17 بتاريخ  في  لرباط   ملسجلة 

وضع  لقانوا  ألسا�سي  تم   2023

محدودة  مسؤولية  ذ ت  لشركة 

باملميز ت  لتالية :

 لتسمية : شركة ط.ب. س  نيغج 

ش.م.م.د ت ش.و.

زنقة  مكرر   12  :  ملقر  لتجاري 

ليباا رقم 3 لوصيو  لرباط.

 ملوضوع : 

 مل د ت  لكهربائية.

 ألشغال  ملختلفة.

 لخدمات  ملتنوعة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لف لي.

 لتسيير : تسيير  لشركة من طرف 

 لسيدة حاليم فاطمة  لزهرة.

درهم   100.000.00  :  لرأسمال 

موزعة بيا  لشركاء كما 2لي :

فاطمة  لزهرة  حاليم   لسيدة 

1000 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.

تم  إل2د ع  لقانوني:  لدى  ملحكمة 

 2023 ....  2  لتجارية بالرباط بتاريخ  

تحت عدد 133028.

185 P

STE DL COM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

تم تحرير   بالرباط،   2023 2نا2ر   31

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

تحمل  ملميز ت  وحيد  لتي  بشريك 

 لتالية :

 STE DL COM SARL  :  لتسمية 

.AU

نصائب  التصال،   :  لهدف 

در سات  التصال و لتسويق.

و لوسائط   التصاالت  لرقمية 

 ملت ددة.
 ملقر  الجتماعي : 6 زنقة ضا2ة عو  

 لطابق  لر بع  لشقة رقم 16  كد ل 

 لرباط.

مدة قيام  لشركة : 99 سنة  بتد ء 

من تاريخ تاسيسها  لنهائي.
ب  2قدر   : ر سمال  لشركة 

 1000 مقسم  لى  درهم   100.000

للو حدة  درهم   100 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :

جميلة ل رو�سي .... 1000 حصة.

 لتسيير و المضاء : تسيير  لشركة 

جميلة  ملدة غير محدودة من طرف  

ل رو�سي.

بتوقيع  ملزمة  تصبب  لشركة 

جميلة ل رو�سي.

من فاتب 2نا2ر  لى   :  لسنة  ملالية 

321 ديسمبر من كل سنة.

تقسيم  الرباح : ب د  قتطاع 5 %   

كاحتياط قانونيا 2وزع  لباقي حسب 

قر ر  لشركاء.
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 لتسجيل : تم  لتسجيل باملحكمة 
 لتجارية بالرباط 2وم 7 فبر 2ر 2023، 

تحت رقم 165949.
ملخص من  جل  لنشر

186 P

FIDUCIARE FOUAD ZOUINE

SARL

CAPITAL : 90.000 DHS

 SIEGE : AV ALMASSIRA IMM MAJID APPT

N°3 TIFELT

 STE TASSAFT DE TRAVAUX
DIVERS

مقرها  الجتماعي : عمارة 5ا ب رقم 
8 شارع محمد V سال  لجد2دة
 لسجل  لتجاري رقم : 9087

قرر  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملن قد بتاريخ 31 ديسمبر 2022.

وت ييا  للشركة   لحل  ملسبق 
كمصفي  فالوي   لسيد  س يد 
مقر  لتصفية  تحد2د  وتم  للشركة 
شارع محمد   8 ش   : بال نو ا  لتالي 

 لخامس سال  لجد2دة.
باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بسال   إلبتد ئية 
رقم  37ا0ا،  رقم  تحت   ،2023

 لسجل  لتجاري 9087.
187 P

IK ADMINISTRATION

SARL AU

STE DM GESTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مقرها  الجتماعي : 21 تجزئة سمير2ة 
فتب  لخير تمارة

إثر  الجتماع  ل ام  لغير  على 
 ل ادي بمدبنة تمارة بتاريخ 10 نونبر 
 DM 2022، قرر  ملساهموا لشركة 

GESTION SARL، ش.م.م. ما 2لي :
ذ ت  للشركة   لحل  ملسبق 
 STE  ملسؤولية  ملحدودة  ملسماة 
DM GESTION SARL،  عتبار  من 

10 نونبر 2022.
تتم  لتصفية في  ملكتب  ملسجل 
تجزئة سمير2ة فتب  لخير   21  : وهو 

تمارة.

 لشريك  مل يا كمصفي للشركة 
STE DM GESTION SARL،  لسيد 

مغيوم رشيد.
رقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.A840160
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر  ا2  بتاريخ  بتمارة   إلبتد ئية 

2023، تحت رقم 148.
188 P

 STE TODO CONDUCTO
MAROC

SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ر سمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : عيا عتاريس 

 لطابق  لثاني  لشقة رقم ا 
 لصخير ت

 لسجل  لتجاري رقم : 138301
تاسيس شركة

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2022، تم تاسيس شركة ذ ت  نونبر 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لخصائص 

 لتالية :
 STE TODO  :  لتسمية 

.CONDUCTO MAROC SARL
أشغال مختلفة   : نشاط  لشركة 

وصنع  مل ادا  لحد2د2ة.
عتاريس  عيا   :  ملقر  الجتماعي 
ا  رقم   لطابق  لثاني  لشقة 

 لصخير ت.
لقد تم تحد2د   : ر سمال  لشركة 
درهم   100.000 ر سمال  لشركة 
حصة  جتماعية   1000 مقسمة  لى 
موزعة  درهم   100 قيمة  لو حدة 

كالتالي :
 Mr. FRANCISCO DANIEL
حصة   500  ......   LOPEZ ORTIZ

 جتماعية.
 Mr. PRIETO SARRIA GABRIEL

500 ..... حصة  جتماعية.
ت ييا  تم  لقد   : تسيير  لشركة 
 Mr.FRANCISCO DANIEL  لسيد 

.LOPEZ ORTIZ

من فاتب 2نا2ر  لى   :  لسنة  ملالية 

باستثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   31

تاريخ  من  تبتدئ   لسنة  ألولى  لتي 

 لتقييد في  لسجل  لتجاري.

لقد تم تحد2د مدة  لشركة في 99 

سنة.

كتابة  لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 

بتمارة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   ،2023 فبر 2ر   7 بتاريخ 

 لسجل  لتجاري 138301.
للنشر و العالا

189 P

STE PHOENIX INDUSTRIES
شركة مساهمة

ر سمالها : 1.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لحي  لصناعي 

مقر جيندك  لطابق  لثاني تمارة

تصفية شركة مساهمة مبسطة
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

قرر شركاء   ،2023 2نا2ر   13 بتاريخ 

شركة  ستري  أند  فونكس  شركة 

مساهمة مبسطة ما 2لي :

إغالق  لتصفية.

تخصيص مصاريف  لتصفية.

إبر ء ذمة مصفي  لشركة.

 لتشطيب على  لسجل  لتجاري.

تم  ال2د ع وثائق تصفية  لشركة 

باملحكمة  كتابة  لضبط  لدى 

 البتد ئية بتمارة 2وم 6 فبر 2ر 2023، 

تحت رقم 9871.
 ال2د ع و لنشر

190 P

STE SWAN DISTRIBUTION
SARL

CAPITAL : 100.000 dhs

 SIEGE : LOTISSEMENT EL MAJD

7 N°99 B OUISLANE MEKNES

حل مسبق للشركة
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

بتاريخ  بمكناس   الستثنائي  ملن قد 

قرر  لجمع  ل ام   ،2023 2نا2ر  ا 

 الستثنائي لشركاء شركة :

 ،SWAN DISTRIBUTION SARL

 100.000 ب  ر سمالها  2قدر  و لتي 

مقرها  الجتماعي  و لو قع  درهم، 
-99ب  رقم   7 بمكناس تجزئة  ملجد 

ويسالا ما 2لي :

 SWAN لشركة  مسبق  حل 

.DISTRIBUTION SARL

زويتة  فتيحة  ت ييا  لسيدة 

مسؤوال عن حل  لشركة.

تجزئة  حل  لشركة  مقر  تحد2د 
 ملجد 7 رقم -99ب ويسالا مكناس.

لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 

بمكناس   ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   ،2023 2نا2ر   17 بتاريخ 

.40411123000660

191 P

STE MULTI AOKARI
SARL AU

تصفية شركة
عقد  لجمع  ل ام  بموجب 

 3  الستثنائي  ملسجل بالرباط بتاريخ 

أكتوبر 2022، قرر  لشركاء ما 2لي :

إسناد  مر  وتم  تصفية  لشركة 

 لتصفية للسيدة عو م كريمة.

مقر  لتصفية هو  ملقر  الجتماعي 

للشركة.

بكتابة  تم  ال2د ع  لقانوني 
لدى  لسجل  لتجاري   لضبط 

تحت  بالرباط،  باملحكمة  لتجارية 
رقم 126800.

192 P

 STE LAREVO
SARL AU

CONSTITUTION DE SOCIETE
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

2023 بمكناس، تم تاسيس   9 2نا2ر 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد و لتي تتميز بما 2لي :

 STE LAREVO SARL  :  لتسمية 

.AU

:  ل مر ني   لشريك  لوحيد 

أسامة.
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عمارة   9 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

كاميلية  السماعلية  تجزئة   35 رقم 

مكناس.

مصمم محلل   : موضوع  لشركة 

مبرمج  مل لوميات،  لتاجر أو  لوسيط 

و لتصد2ر  باالستير د  2قوم   لذي 

و لتجارة.

درهم   100.00  : ر سمال  لشركة 

مقسمة  لى 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.

100.000  درهم   ل مر ني أسامة 

1000حصة.

باملحكمة  تم   ال2د ع  لقانوني 

فبر 2ر  فاتب  في  بمكناس   لتجارية 

2023،  لسجل  لتجاري رقم 58137.

193 P

FIDICIAIRE BENJELLOUN

SARL

 BD ABDERRAHMANE EL YOUSSEF (EX

(ESSALAM

 SIEHGE : 1ER ETAGE N°10 APPT N°3

TANGER

TEL/FAX : 05.39.32.31.47

 STE ATLAS

 CONSTRUCTION AND

CONSULTING
قرر  لجمع  ل ام  الستثنائي 

كونسطريكسيوا  «أطلس  لشركة 

 STE ATLAS  ندكونسيلتينغ» 

 CONSTRUCTION AND

بتاريخ   ،CONSULTING SARL

2022  لفسخ  ملسبق  ديسمبر   20

للشركة وت ييا  لسيدة فر ح مرد ا 

فاسخة لها بال نو ا  لتالي :

شارع  ململكة   قامة  ل زيزية 

 ل ربية  لس ود2ة  لطابق  لثالث 

رقم 20 طنجة.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

2نا2ر   26 بتاريخ  بطنجة   لتجارية 

2023، تحت رقم 262069.
بمثابة مقتطف وبياا

194 P

إئتمانية  لبغيل

محاسب م نمد

عضو بجم ية إئتمانيات  لشمال

أشغال  ملحاسبة، تاسيس  لشركات،  لتوكيل 

 ل قاري

مقر : 9 شارع فاس،  لطابق  الول، رقم 1 طنجة

 لهاتف /  لفاكس : 05.39.93.21.67

 ملحمول : 06.61.17.09.80/06.61.16.65.59

fiduciarebghiel@gmail. : ل نو ا  اللكتروني 

com

 STE RAGHIBTEX

SARL

 لسجل  لتجاري رقم : 105707

ت د2ل  لقانوا  ألسا�سي
بمقت�سى محضر  لجم ية  ل امة 

غير  ل اد2ة لشركاء  لشركة  ملسماة :

ذ ت  شركة   ،RAGHIBSTEX

ر سمالها  محدودة،  مسؤولية 

 : 100.000 درهم، و لكائن مقرها ب 

تجزئة أمل 1 زنقة 2ا رقم 5، طنجة، 

بطنجة  بالسجل  لتجاري  و ملسجلة 

تحت رقم 105707،  ن قد بتاريخ 20 

2نا2ر 2023، وتقرر :

بالتسمية  تسمية  لشركة  تغيير 

.NADA BIS TRANS : لجد2دة 

نقل  نشاط  لشركة  لى  تغيير 

 ملستخدميا لحساب  لغير.

تفويت حصص  الجتماعية.

للمسير  لقد2م  قبول  ستقالة 

وت ييا  لسيد  حمد  لوردي مسير  

جد2د  للشركة.

للشركة  لى  نقل  ملقر  الجتماعي 

 ل نو ا  لجد2د  لكائن بحومة عيا 

طابق   2172 قط ة  صغيرة  د لية 

سفلي د ئرة  ل و مة طنجة.

مالئمة  لقانوا  ألسا�سي للشركة.

تم  ال2د ع  لقانوني تم  نجاز لدى 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

 ،2023 فبر 2ر  فاتب  بتاريخ  بطنجة، 

تحت رقم 262260.
مستخرج مطابق لالصل 

 لبغيل محمد كمال

195 P

 STE HOME CHIMIE
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

 SIEGE : IMM88, COMPLEXE AL
 BARAKA 1 GH03 N°18 MERS

ACHENAD TANGER
تاسيس شركة

سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى  
 ،2023 2نا2ر   19 بتاريخ  بطنجة 
لشركة  وضع  لقانوا  ألسا�سي  تم 
ذ ت   ،HOME CHIMIE SARL AU

 ملميز ت  لتالية :
حسن  وبيه  :  لسيد   لشريك 
بتاريخ  مزد د  مغربي  لجنسية 
بمرس  لسلطاا   ،1984/06/14
درب  لسلطاا  لفد ء  لد ر لبيضاء، 
ا2  رقم  هوالند   بشارع  و لساكن 
لبطاقة  لت ريف  و لحامل  طنجة 
 لوطنية رقم BK245260صالحة  لى 

غا2ة 8 ديسمبر ا202.
 STE HOME CHIMIE  :  لتسمية 

.SARL AU
مو د  وبيع  صناعة   :  لغرض 

 لتنظيف.
 FABRICATION ET VENTE DES

.PRODUITS DE NETTOYAGE
 لرأسمال : حدد ر سمال  لشركة 
في 100.000 درهم مقسمة  لى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

 لو حدة إكتتبت وسددت كما 2لي :
 1000  .. حسن  وبيه   لسيد 

حصة.
 ملقر  الجتماعي : عمارة 88 مركب 
مرس   18 رقم   3 مجموعة   1  لبركة 

 شناد طنجة.
 ملدة : 99 سنة.

تم ت ييا  لسيد حسن   :  لتسيير 
بتاريخ   وبيه مغربي  لجنسية مزد د 
بمرس  لسلطاا   ،1984/06/14
درب  لسلطاا  لفد ء  لد ر لبيضاء 
ا2  رقم  هوالند   بشارع  و لساكن 
للبطاقة  لت ريف  و لحامل  طنجة 
 لوطنية رقم BK245260 صالحة  لى 
للشركة  مسير    2024/12/08 غا2ة 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بطنجة   لتجارية 

2023، تحت رقم 262162.
بمثابة مقتطف وبياا

196 P

STE FAMACO
شركة مساهمة

ر سمالها : 1.000.000 درهم
مقرها  الجتماعي : تجزئة رقم 122 
حي  لصناعي بالساحل 26400 حد 

 لسو لم
 لسجل  لتجاري رقم : 2935

رفع، تخفيض ر سمال  لشركة
وتحييا  لقو نيا  ألساسية للشركة

ب د محضر قر ر ت مجلس  إلد رة 
بتاريخ 21 نونبر 2022 ومحضر  ل ام 
 الستثنائي بتاريخ 20 ديسمبر 2022، 

لشركة فاماكوس أ، تقرر ما 2لي :
فاماكو  ر سمال  لشركة  رفع 
قدره  بمبلغ   ،.FAMACO S.A س.أ 
خالل  من  درهم،   1.854.029,87
دمج  لحساب  لجاري وتحويل د2وا 
شركة  للمساهم  لرئي�سي   ملورد 
CHANTELLE S.Aليتم  شانتيل س.أ 
 1.000.000 من  تحويل  لرأسمال 

درهم  لى 2.854.029,87 درهم.
ر سمال  لشركة  تخفيض 
بمبلغ   ،  FAMACO S.A فاماكو س.أ 
م لال  درهم   1.854.029,87 قدره 
بالخسائر، ليتم تحويل  لرأسمال من 
2.854.029,87 درهم  لى 1.000.000 
سهم،   10.000 مقسم  لى  درهم 

بقيمة 100 درهم للسهم  لو حد.
ت د2ل  لفصول 7 و8 من  لقو نيا 

 ألساسية للشركة.
تحييا  لقو نيا  ألساسية 

للشركة.
تفويت  لسلط.

بكتابة  تم  ال2د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية ببرشيد، 
رقم  تحت   ،2023 فبر 2ر   2 بتاريخ 

.171
للخالصة و لبياا

 لرئيس

197 P
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 STE AGROMETAL CARRION

MAROC
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية

 ذ ت  لشريك  لوحيد 

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بالد ر 

تم  نونبر2022   09 بتاريخ   لبيضاء 

لشركة  وضع  لقو نيا  ألساسية 

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد باملو صفات  لتالية: 

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

 لتسمية  إلجتماعية  : أكروميتال 

 AGROMETAL ماروك   كارييوا 

.CARRION MAROC

  لهدف  إلجتماعي:   لبناء 

 ملتكامل،  إلصالح و  لصيانة للمباني.  

 ملقر  إلجتماعي             : عمارة 3ا، 

 ،  لطابق  لثالث، شارع اللة سكينة 

تجزئة رياض  لساحل – برشيد . 

قي   محدد   :  لرأسمال 

 1.000 إلى  مقسم  100.000درهم 

للحصة                                                                         درهم   100 فئة  من  حصة 

كليا،  محررة  و  مكتتبة   لو حدة 

للشريك   لوحيد. 

كابيتال  هيكارو  شركة   :  لشركاء 

محدودة  ملسؤولية  شركة  كروب 

 SOCIETE HICARHO CAPITAL

 ،GROUP SOCIEDAD LIMITADA

أورو،  0,00ا1.273.3  رأسمالها 

ديسيمينادوس،  بزنقة   لكائنة  

 ، فيياماليا   259 جزء  بوليكونوا، 

–ألباسيتي،   02270  لرمز  لبر2دي 

بالسجل  لتجاري  مقيدة  إسبانيا، 

 : تحت  ملر جع  لتالية  لبرشلونة، 

صفحة 3، فوليو AB-28868 ، جزء 

 ،  173 ورقة   ،804 مجلد  0ا10، 

ممثلة من طرف  إلد ري  لسيد لويس 

 Luis CARRION كاريوا   هونروبيا  

، HONRUBIA

 لتسيير : عيا كمسير للشركة ملدة 
غير محددة:  

هونروبيا  كاريوا  لويس    لسيد 
 ،Luis CARRION HUNRUBIA
بتاريخ  إسباني  لجنسية،  ملزد د 
بألباسيتي- سبانيا،   03.02.1981
رقم  لجو ز  لسفر   لحامل 
بزنقة  ،  لساكن   PAM671202
جزء  بوليكونوا،  ديسيمينادوس، 
،  لرمز  لبر2دي  فيياماليا   259

02270 –ألباسيتي، إسبانيا ،
كاريوا  فر نسيسكو   لسيد 
 Francisco CARRION هونروبيا  
إسباني  لجنسية،   ،  HUNRUBIA
 26.11.1985 بتاريخ   ملزد د 
لجو ز  بألباسيتي- سبانيا،  لحامل 
،  لساكن   PAI891042 رقم   لسفر 
بوليكونوا،  ديسيمينادوس،  بزنقة 
،  لرمز  لبر2دي  فيياماليا   259 جزء 

02270 – ألباسيتي، إسبانيا ،
 Said س يد  ملكفيب   لسيد 
مغربي  لجنسية،   ،MOUKAFIH
12.10.1971،  لحامل   ملزد د بتاريخ 
 ،255661I رقم  للبطاقة  لوطنية 
أوالد  بدو رأوالد  لجابري   لساكن 
أوالد  لنمة،  سوق  لسبت  ناصر 
قر ر  بو سطة  2تم    : تخصيص 
 لشريك  لوحيد  توزيع  لربب  لصافي 
وب د  ب د خصم  لخسائر  لسابقة 

 ستخالص  حتياط.
وتوزيع  ألرباح :  %5  من  ألرباح.   
من  تبتدئ    :  لسنة  الجتماعية 
فاتب 2نا2ر إلى آخر دجنبر من كل سنة.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  :  ملدة 
 لتسجيل في  لسجل  لتجاري إال إذ  

تم حلها أو تمد2دها.
بكتابة  تم   :     إل2د ع  لقانوني 
ببرشيد  ضبط  ملحكمة  البتد ئية  
قم  تحت     2023 226نا2ر  بتاريخ   
161  و تم تسجيل  لشركة بالسجل 
تحت   لتجاري لدى نفس  ملحكمة  

رقم17649 .
     للخالصة و  لبياا

  ملسير     

198 P

 COMMUNICATION EDI

MAROC
sarl au 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

 رأسمالها: 1.255.20   درهم

مقرها  إلجتماعي: إقامة 28، شقة 

رقم01،  لطابق  ألر�سي، شارع 

 ملسيرة  لخضر ء   لد ر  لبيضاء 

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة، 
 لزيادة في  لرأسمال وتنقيب  لقو نيا 

 ألساسية للشركة
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

ماروك  إدي  كومينيكاسيوا  لشركة 

ذ ت  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 Communication  لشريك  لوحيد 

 05 بتاريخ      Edi Maroc Sarl au

دجنبر2022 تقرر ما 2لي:

للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 

د خل مد2نة  لد ر  لبيضاء: 

11 ، زنقة  لوحدة، إقامة    من:   

 إلمام علي،  لطابق 2،  لد ر  لبيضاء 

إلى  : إقامة 28، شقة رقم01،  لطابق 

 - شارع  ملسيرة  لخضر ء   ألر�سي، 

 لد ر  لبيضاء،

بإدماج  لحساب  رفع  لرأسمال 

شركة  للشريك  لوحيد   لجاري 

محدودة  شركة  كبيطال  إ2د2كوم 

 ،Edicom Capital SL  ملسؤولية، 

درهم    500.000 من  تحويله  ليتم 

إلى  مقسمة  درهم    1.255.200 إلى 

حصة  جتماعية من فئة    12.552

100 درهم للحصة  لو حدة.

 لت د2ل  ملو زي للفصول 6 ،8 و9 

من  لقو نيا  ألساسية للشركة.

تنقيب  لقو نيا  ألساسية للشركة.

تفويت  لسلط.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

بالد ر  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

2نا2ر2023 تحت   20 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 855020. 

199 P

 FORMATION ET CONSEILS

EN FINANCE ET BANQUE

««FCFB

شركة محدودة  ملسؤولية

 تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي محرر بالد ر 

 2022 دجنبر   20 بتاريخ   لبيضاء 

تم وضع  لقو نيا  ألساسية لشركة 

باملو صفات  محدودة  ملسؤولية 

 لتالية: 

 لشكل  لقانوني   :  شركة محدودة 

 ملسؤولية.  

 :  لتسمية  الجتماعية 

أوا  كونساي  إي  فورماسيوا 

فينونس إي بنك ف س ف ب، شركة 

 Formation et ‘’  محدودة  ملسؤولية

 Conseils en Finance et Banque

.‘‘FCFB SARL

تقد2م     :  لهدف  الجتماعي 

أنو ع  جميع  لتنظيم  خدمات  

و مللتقيات   ملشاريع  لتدريبية، 

 لثقافية،  لندو ت و ملؤتمر ت، ودلك 

مع     لنشطاء  لسوسيو  بشر كة 

في  طارتكوين  سو ء   قتصاد2يا، 

مع منب شو هد تكوينية أو ت ليمية 

مختلف  لتخصصات  ملت لقة   في 

بال لوم  القتصاد2ة و لتسيير وكذلك 

في  لتخصصات  ألخرى  ملت لقة 

باملجال  ملالي و لبنكي وغيرها،

زنقة   11   :  ملقر  الجتماعي       

 لوحدة، إقامة  إلمام علي، شقة رقم 

2،  لد ر  لبيضاء. 

  50.000 قي  محدد   :  لرأسمال 

درهم حصة   500 إلى  مقسم  درهم 

من فئة 100 درهم للحصة   لو حدة  

طرف  من  كليا  ومحررة  مكتتبة 

 لشركاء.

9 9 سنة تبتدئ من تاريخ    :  ملدة 

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري.
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  لشركاء  :   لسيد أنطوليا أوليبا، 

Antolin OLIVA ، فرن�سي  لجنسية، 

 ملزد د بتاريخ 16 ماي 1960، حامل 

 13FV22330رقم لجو ز  لسفر 
علوي  عبد  لو حد  ، لسيد 

 Abdelouahed ALAOUI مدغري، 

مغربي  لجنسية،   ،MDAGHRI

 ،1953 مارس   05 بتاريخ   ملزد د 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

،B33339ا

   ، مونيوس  كارسيا  خو ا   لسيد 

Juan GARCIA MUNOZ  سباني 

شتنبر   02 بتاريخ   لجنسية،  ملزد د 

رقم  جو ز  لسفر  1950،  لحامل 

،XDE 99669

ريك  أندريس  خو�سي   لسيد 

 M. José ANDRES REIG  ،شيفست 

ECHEVESTE  سباني  لجنسية، 

 ملزد د بتاريخ 29 ماي ا195،  لحامل 

،994884XDD جو ز  لسفر رقم

 لتسيير : عيا كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة :  

 Antolin  لسيد أنتوليا أوليبا،   

OLIVA،  سباني  لجنسية،  ملزد د 

بتاريخ  16/05/1960 ِبأور ا،  لحامل 

 ،13FV22330 سفررقم   لجو ز 

 G 2-1،  لساكن ب تر فيسبا تيليس 

28007،  مدريد - إسبانيا.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر إلى آخر دجنبر من كل سنة

قر ر  بو سطة  2تم    : تخصيص 

ب د  توزيع  لربب  لصافي   لشركاء  

وب د  خصم  لخسائر  لسابقة 

 ستخالص  حتياط.

وتوزيع  ألرباح  %5  من  ألرباح.   

بكتابة  تم   :  إل2د ع  لقانوني  

بالد ر  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

  853989 رقم  تحت   لبيضاء 
بالسجل  لتجاري  وتسجيل  لشركة 

2نا2ر   12 لدى  نفس  ملحكمة بتاريخ 

2023 تحت رقم .567943.    
  للخالصة و لبياا

 ملسير

200 P

 STE GOMA CAMPS
MAROC

SARL
ر سمالها : 6.046.660 درهم

مقرها  الجتماعي : مركز  العمال، 
 لطابق  الول، رقم 27 زنقة  لروز 

قطاع 11 حي  لرياض  لرباط
 لسجل  لتجاري رقم : 127595

 لحل  ملسبق للشركة
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
كامبس  «كوما  لشركة   الستثائي 
STE GOMA- ش.م.م.   ملغرب» 
CAMPS MAROC SARL،  لصادر 
أغسطس   15 بتاريخ  بمقر  لشركة 

2022، تقرر ما 2لي :
 لحل  ملسبق للشركة.

كوما  ماتياس  ت ييا  لسيد 
 GOMA CAMPS كامبس ريبولتوس 
للشركة  كمصف   ،  REBOLTOS

و نهاء مهامه كمسير للشركة.
تحد2د مقر  لتصفية في  ل نو ا 
 لتالي : مركز  العمال،  لطابق  الول، 
حي   11 قطاع  زنقة  لروز   27 رقم 

 لرياض  لرباط.
تفويت  لسلط.

بكتابة  تم  ال2د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية ببرشيد، 
2023، تحت رقم  بتاريخ فاتب 2نا2ر  

.131972
للخالصة و لبياا

 ملسير

201 P
  

STE SUAVAL MAROC
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ذ ت شريك وحيد

ر سمالها : 90.000 درهم
مقرها  الجتماعي : ز وية شارع رحال 

 ملسكيني واللة 2اقوت،  لطابق 
 لثالث عمارة برج  لياقوت  لرقم 8 

 لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 307355 

 لد ر لبيضاء
متاب ة  لنشاط  لتجاري

قر ر  لشريك  محضر  بمقت�سى 

ماروك،  سو بال  لشركة   لوحيد 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 SUAVAL MAROC لشريك  لوحيد 

نونبر   29 SARL AU،  لصادر بتاريخ 

2022، تقرر ما 2لي :

تذكير بانخفاض  لوض ية  ملالية 

1/4  لرأسمال  من  ألدنى   لصافية 

نها2ة  لحساب  عقب   الجتماعي، 

 لسنوي لسنة 2021.

قر ر عدم تصفية  لشركة ومتاب ة 

 لنشاط  لتجاري للشركة.

تفويت  لسلط.

لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

 ،2023 2نا2ر   5 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

تحت رقم 853278.
للخالصة و لبياا

 ملسير

202 P

 STE YINGLI GREEN ENERGY

NORTH AFRICA
 SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

مقرها  الجتماعي : ز وية شارع 

 لزرقطوني و ملسيرة، توين سانتر، 

 لبرج  لغربي،  لطابق  لسادس عشر 

 لد ر لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم : 269565  

 لد ر لبيضاء
متاب ة  لنشاط  لتجاري

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

جرين  2ينجلي  لشركة   الستثنائي 

 YINGLI GREEN إنيرجي نورت أفريكا

 ،ENERGY NORTH AFRICA SARL

 ،2022 سبتمبر   26 بتاريخ   ملن قد 

تقرر ما 2لي :

تذكير بانخفاض  لوض ية  ملالية 

1/4  لرأسمال  من  ألدنى   لصافية 

نها2ة  لحساب  عقب   الجتماعي، 

 لسنوي لسنة 2021.

قر ر عدم تصفية  لشركة ومتاب ة 

 لنشاط  لتجاري للشركة.

تفويت  لسلط.

لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

بالد ر لبيضاء بتاريخ 18 2نا2ر 2023، 

تحت رقم 854625.
للخالصة و لبياا

 ملسير

203 P

 CONNECTION DARTS

MAROC

كونيكسيوا د رتس ماروك

 شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت شريك وحيد

مقرها  الجتماعي : كاز  عبد  ملومن 

بيزنيز سنتر إقامة أتريام رقم ا37 

مجموعة منازل  مليموا  لطابق 

  لخامس شارع عبد  ملومن

 لد ر  لبيضاء

  لسجل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء

رقم 397155

متاب ة  لنشاط  لتجاري
قر ر  لشريك  محضر  بمقت�سى 

 لوحيد لشركة كونيكسيوا د رتس 

 CONNECTION DARTS ماروك 

30 سبتمبر  MAROC  لصادر بتاريخ 

2022 تقرر ما 2لي :

تذكير بانخفاض  لوض ية  ملالية 

ربع  لرأسمال  من  ألدنى   لصافية 

نها2ة  لحساب  عقب   الجتماعي 

 لسنوي لسنة 2021.

قر ر عدم تصفية  لشركة ومتاب ة 

 لنشاط  لتجاري للشركة.

تفويت  لسلط.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني   -

 ضبط  ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

تحت عدد   2023 نوفمبر   18 بتاريخ 

.854626
للخالصة و لبياا

 ملسير

204 P
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TRANKAD SARL شركة
برأسمال  لشركة 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 1763 سيكتور 2 
مرس  لخير تمارة

حل شركة
محضر  لجمع  ل ام  على  بناء 
2023 قرر  2نا2ر   5  الستثنائي بتاريخ 
TRANKAD SARL شركة   شركاء 

ما 2لي :
 لحل  ملسبق للشركة حدد مقر 
 لتصفية  لذي 2قع بـ 1763 سيكتور 
وعيا  لسيد  تمارة  مرس  لخير   2

قر وي س يد كمصفي للشركة.
كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني   -
بالرباط   لضبط  ملحكمة  لتجارية 
عدد  تحت   2023 فبر 2ر   2 بتاريخ 

.132807
205 P

PHARMACIE MERCURE
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر 
 لبيضاء بتاريخ 26 ديسمبر 2023 تم 

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية :
 PHARMACIE  :  لتسمية 

.MERCURE
زنقة  لورود   2  :  ملقر  الجتماعي 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تشغيل   :  لهدف  الجتماعي 

 لصيدليات وإد رتها.
وتصنيع  و ستير د  وشر ء  بيع 
وتوزيع جميع  ملنتجات  لصيدالنية 
و لتجارة  و لجمالية  و لتجميلية 

 لدولية وتخزينها وتسويقها.
 تسويق وإعادة تغليف جميع  ملنتجات

 لطبية وم د ت  ملستشفيات.
وتشغيل  وحيازة  وتركيب  إنشاء 
أي منشأة صناعية أو تجارية ضرورية 

لألنشطة  ملذكورة أعاله.
حيازة أو حيازة أو تشغيل أو نقل 
أو منب  لتر خيص وبر ء ت  الختر ع 
و ل مليات  لتي  و ل المات  لتجارية 
لحسابها  غرض  لشركة  في  تدخل 

 لحصري.

و لشحن  جميع عمليات  لترويج 

 و لسمسرة و لتمثيل  ملت لقة باملنتجات

 لطبية  ملساعدة.

 ملشاركة  ملباشرة أو غير  ملباشرة 

 للشركة في أي عملية تجارية أو صناعية

بأحد  ألشياء  مرتبطة  تكوا  قد 

إنشاء  طريق  عن  أعاله   ملذكورة 

شركات جد2دة أو عن طريق  ملساهمة 

أو  إلندماج أو  ملشروع  ملشترك أو غير 

ذلك.

جميع  مل امالت  عام  وبشكل 

أو  لصناعية أو  لتجارية    ملالية 
أو  ملدنية أو  ل قارية  لتي قد تكوا 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بغرض  لشركة وأ2ة أغر ض مماثلة 

أو ذ ت صلة أو مكملة ومن  ملحتمل 

أا تسهل تطويرها أو تحقيقها.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.

 لرأسمال : 860.000 درهم.

 SELMA TAZI لحصص :  لسيدة 

8600 درهم.

ت ييا  لسيدة  تم   :  لتسيير 

ملدة  للشركة  مسيرة   SELMA TAZI

غير محددة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر إلى 31 ديسمبر.

 ملدة : تم تحد2دها في 99 سنة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

للد ر  باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

2023 تحت   لبيضاء بتاريخ 6 فبر 2ر 
رقم 857151 و لسجل  لتجاري رقم 

.570891

206 P

LA BELE DAURADE
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ببرشيد 

تأسيس  تم   2023 2نا2ر   10 بتاريخ 

شركة باملو صفات  لتالية :

.LA BELLE DAURADE : لتسمية 

تجزئة  لزهر ء   :  ملقر  الجتماعي 

قط ة رقم 550 حد  لسو لم.

بيع وتسويق   :  لهدف  الجتماعي 
منتجات  ملأكوالت  لبحرية.

 تصد2ر و ستير د وتصنيع منتجات
 ملأكوالت  لبحرية.

 تنظيم وإعد د وأد ء جميع عمليات
تقد2م  لط ام و لبوفيهات وخدمات 
وجميع  ل روض   لطهي  ألخرى 
مثل  ل روض  ملتنوعة   ملسرحية 

وقاعة  ملوسقى و لباليه و لفولكلور.
جميع  ملو د  وتأجير  وبيع  شر ء 
و ألدو ت و ألشياء  ملنقولة و ملنتجات 
باألنشطة  و ملو د  لغذ ئية  ملت لقة 

 ملذكورة أعاله.
جميع  مل امالت  عام  وبشكل 
أو  ملالية أو  لصناعية    لتجارية 
مرتبطة  تكوا  قد  أو  ل قارية  لتي 
بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
 لشركة أو من  ملحتمل أا تساهم في 

تطوير  لشركة.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
بالشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لرأسمال : 100.000 درهم.

 MANAF :  لسيد   لحصص 
ACHRAF 1000 درهم.

ت ييا  لسيد  تم   :  لتسيير 
مسير  للشركة    MANAF ACHRAF

ملدة غير محددة.
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر إلى 31 ديسمبر.
 ملدة : تم تحد2دها في 99 سنة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 
 لقانوني باملحكمة  البتد ئية ببرشيد 
بتاريخ 30 2نا2ر 2023 تحت رقم 9ا1 

و لسجل  لتجاري رقم 17637.
207 P

UNIVERSAL WAY
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  بالد ر  لبيضاء 

باملو صفات  لتالية :
 UNIVERSAL WAY  :  لتسمية 

.SARL AU

 ملقر  الجتماعي : 10 شارع  لحرية 
 (C/O CA AL HIBA( 5 لطابق 3 رقم 

 لد ر  لبيضاء.
 لهدف  الجتماعي : تاجر - تجارة : 
تسويق  ملالبس  لرياضية وبيع جميع 

 ملستلزمات  لرياضية.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
بالشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لرأسمال : 100.000 درهم.

:  لسيد  شرماد حسن   لحصص 
1000 درهم.

 لتسيير : تم ت ييا  لسيد  شرماد 
حسن  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم 
غير  ملدة  للشركة  مسير    BE96556

محددة.
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر إلى 31 ديسمبر.
 ملدة : تم تحد2دها في 99 سنة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لقانوني 
 لبيضاء بتاريخ 31 2نا2ر 2023 تحت 
رقم  و لسجل  لتجاري   5003 رقم 

.570925
208 P

 STE ALPHA ARCHITECTURE
& DESIGN

SARL AU
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر 
تم   2023 2نا2ر   23 بتاريخ   لبيضاء 

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية :
 STE ALPHA  :  لتسمية 
 ARCHITECTURE & DESIGN

.SARL AU
شارع رحال   30  :  ملقر  الجتماعي 
 5  ملسكيني  لطابق  لثاني  لشقة 

 لد ر  لبيضاء.
:  لهندسة   لهدف  الجتماعي 
 مل مارية ومكتب للدر سات و ألبحاث.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
بالشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
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 لرأسمال : 100.000 درهم.

 لحصص :  لسيدة سارة بن عامر 

1000 درهم.

تم ت ييا  لسيدة سارة   :  لتسيير 

للبطاقة  لوطنية  عامر  لحاملة  بن 

رقم 9اAE1157 مسيرة للشركة ملدة 

غير محددة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر إلى 31 ديسمبر.

 ملدة : تم تحد2دها في 99 سنة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لقانوني 

2023 تحت  3 فبر 2ر   لبيضاء بتاريخ 

رقم 857018 و لسجل  لتجاري رقم 

.570701

209 P

WESTWIRELESS

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مؤرخ في تمارة بتاريخ 30 2نا2ر 2023، 

قد تم تأسيس : شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة.

 لهدف  الجتماعي :

بيا  لحلول   لتثبيت،  لتكامل 

نظام  مل لومات  في  و الستشار ت 

و لخدمة.

أعمال مختلفة.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 لسيد فيصل هبيزة 330 حصة.

 لسيد ش باا محرز 330 حصة.

0ا3  بوعساس  محمد   لسيد 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر : 15 شارع أبطال شقة رقم ا 
أكد ل،  لرباط.

 ملسير :  لسيد محمد بوعساس.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

165929،  لرباط.
209 P

FIDUTEMA مكتب  الستشارة
 ش م م

رقم 136 شارع  لقاهرة  لطابق  ألول،
شقة رقم 1 كومطر ف 1 تمارة

 لهاتف : 0537644248
 لفاكس : 0537644764

 PROSPERITY
DEVELOPMENT

SARL AU
 لكائن مقرها : رقم 5ا شارع فرنسا 

شقة رقم 8 أكد ل،  لرباط
تأسيس شركة

 2 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
شركة  تأسيس  تم  قد   2023 2نا2ر 
 PROSPERITY DEVELOPMENT
و لتي تحمل  لخصائص   ،SARL AU

 لتالية :
 PROSPERITY &  :  لتسمية 
 SOLIDARITY INVESTMENTS

.SARL AU
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
 100.000  : رأسمال  لشركة 

درهم.
 لهدف  الجتماعي : من ش عقاري.
في  ألشغال  ملختلفة  مقاول 

وأشغال  لبناء.
 PROSPERITY &  :  لشركاء 
 SOLIDARITY INVESTMENTS

.1000 PARTS
موالي س يد  لر شدي   :  لتسيير 

مسير للشركة.
من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
تم  لتقييد   :  إل2د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  لتجارية 

بالرباط تحت رقم 165901.
210 P

ELECRIMEX RAJI
SARL AU

تغيير ت مختلفة
مد والت  لجمع  ل ام  إثر  على 
ديسمبر   2  الستثنائي  ملن قد بتاريخ 
شركة  مساهمو   قرر   ،2022
2وجد  ELECRIMEX RAJI  لتي 
شارع أنو ل   23 مقرها  الجتماعي ب 
ا0 ميموزة  إقامة فلوري مكتب رقم 

 لقنيطرة.
:  لسيد  بيع  سهم  لشركة 
حصة   1000 2بيع  مصطفى  لر جي 

للسيدة أسيا  بر هيم.
:  ستقالة  مسير  لشركة  تغيير 
وت ييا  مصطفى  لر جي   لسيد 
مسيرة جد2دة  لسيدة أسيا إبر هيم.

من  تغيير  سم  لشركة 
 OUBRA إلى   ELECTRIMEX RAJI

.EVENTS
مقاول  من   : تغيير  لنشاط 
كهربائي، بناء محطات توليد  لكهرباء 
مقاول مختلف و شغال  أو  لهاتف، 

بناء.
منظم حفالت ومهرجانات فنية، 
إد رة  ل مليات  إعالنات،  وكالة 

 لتجارية و لصناعية و لفالحية.
تغيير  لقو نيا  ألساسية للشركة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   7  البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ 

2023، تحت رقم 59323.
211 P

AHL31 SYSTEM
تأسيس رشكة

بتاريخ  بمقت�سى  ل قد  ل رفي 
وضع  تم  بالرباط،   2023 2نا2ر   25
ذ ت  للشركة   لقانوا  ألسا�سي 
مسؤولية محدودة من شريك وحيد 

 لتي تحمل  لخصائص  لتالية :
 لتسمية : تحمل  لشركة  لتسمية 

 لتالية :
.AHL31 SYSTEM

م د ت  وبيع  تطوير   :  ملوضوع 
وأجهزة  ألنظمة  مل لوماتية.

شارع فجيج،   5  :  ملقر  الجتماعي 
في  لطابق  لثالث ب ب   9 شقة رقم 

 لرباط.
في  حدد   :  لرأسمال  الجتماعي 
إلى  مقسم  درهم   100.000 قيمة 
درهم   100 حصة ذ ت قيمة   1000

للحصة مقسم بيا  لشركاء كالتالي :
حصة   1000 ز وي  أناس   لسيد 
درهم أي ما قيمته   100 ذ ت قيمة 

100.000 درهم.
حورية  عينت  لسيدة   :  لتسيير 
 بن  لنضر كمسيرة للشركة ملدة غير 

محددة.
باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 
تحت  لسجل  بالرباط   لتجارية 
 لتجاري رقم 165985، 2وم 8 فبر 2ر 

.2023
212 P

 GREATER RABAT E
COMMERCE COMPANY

SARL AU
رأسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 223 شقة 1 
 لطابق  ألول حي  لنهضة،  لرباط

بتاريخ  توثيقي  عقد  بموجب 
تمت  ملصادقة   ،2023 10 2نا2ر 
على  لقانوا  ألسا�سي للشركة ذ ت 
وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لخصائص  لتالية :
 GREATER RABAT E  :  لتسمية 

.COMMERCE COMPANY
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
:  لتجارة  إللكترونية   لهدف 

للمنتجات عبر  إلنترنت.
جميع  ل مليات  عامة  بصفة 
مباشرة  بصفة    لتجارية  ملرتبطة 

أو غير مباشرة بنشاط  لشركة.
: رقم 223 شقة   ملقر  الجتماعي 

1  لطابق  ألول حي  لنهضة،  لرباط.
درهم   10.000  : رأسمال  لشركة 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة  لو حدة.
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 ملدة : 99 سنة ب د  لتأسيس.

:  لسيد عمر علوي ملدة   لتسيير 

غير محدودة.

وقد تم  إل2د ع  لقانوني باملحكمة 

 لتجارية بالرباط بتاريخ فاتب فبر 2ر 

رقم  لسجل  لتجاري  تحت   ،2023

رقم 165759.

213 P

MAROC AUDIT ACCOUNT

TEL/FAX : 0522450604

RUYA INVEST
إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أنجزت  لقو نيا   ،2022 نوفمبر   30

ذ ت  لخصائص  لشركة   ألساسية 

 لتالية :

.RUYA INVEST : لتسمية 

ذ ت  شركة   : نوع  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملوضوع : د خل وخارج  ملغرب.

جميع  ألمالك  وكر ء  شر ء  بيع، 

 ل قارية بما فيها  ل مار ت،  لشقق 

و ملحالت  لتجارية.

عقاري،  من ش  بنشاط   لقيام 

أشغال  عمليات  بجميع  و لقيام 

 لبناء.

 لقيام بجميع  ل مليات  لتجارية، 

و لغير   لصناعية،  ملالية،  ل قارية 

مباشرة  بصفة   ل قارية  ملت لقة 

وغير مباشرة بنشاط  لشركة أو أي 

نشاط مماثل أو قريب منه.

تاريخ  من  تبتدأ  سنة   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

مكرر شارع   272  :  ملقر  لرئي�سي 

ي قوب  ملنصور.

 100.000 في  حدد   :  لرأسمال 

حصة   1000 إلى  قسم  نقد   درهم 

قيمة كل حصة 100 درهم.

 سامة زفاض 500 حصة.

زينب زفاض 250 حصة.

أسماء زفاض 250 حصة.

 لتسيير : عيا كمسير2ن للشركة :

.BK500286 سامة زفاض 

.BK384274 زينب زفاض

.BK384275 أسماء زفاض

فاتب  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

2نا2ر إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بو سطة  ملركز  لجهوي   لتجارية 

لالستثمار لوال2ة  لد ر  لبيضاء.

في  لسجل  سجلت  لشركة 

تاريخ  في  بالد ر  لبيضاء   لتجاري 

رقم  تحت   ،2023 03 فبر 2ر 

5ا5707.

214 P

مكتب محمد بوزبع

BRANDS & CO
تأسيس ش ذ م م

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

في 18 2نا2ر 2023، تم تحرير  لقو نيا 

 ألساسية لش ذ م م مميز تها كالتالي :

 لتسمية : BRANDS & CO ش ذ 

م م.

 لهدف : للشركة  ألهد ف  لتالية: 

 ستير د، توزيع، شر ء وبيع جميع 

منتجات وأصناف  ملالبس و ألحذ2ة.

زنقة  حساا،  :  لرباط،   ملقر 

 ،30 عمارة  أحمد  لوكيلي،  موالي 

شقة رقم 8.

درهم   100.000  : ر س  ملال 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 در هم للو حدة مسددة بأكملها، 

موزعة بيا  لشركاء كالتالي :

 لسيد  ملهدي  ل لوي  ل بدالوي : 

900 حصة.

 لسيدة سليمة خالد : 100 حصة.

تسير  لشركة ملدة غير   :  لتسيير 

طرف  لسيد  ملهدي  من  محدودة 

 ل لوي  ل بدالوي.

: تبتدئ في فاتب   لسنة  لحسابية 

2نا2ر وتنتهي في 31 ديسمبر.

2وم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

تقييد  لشركة بالسجل  لتجاري.

خصم  لذخيرة  ب د   :  ألرباح 

لقر ر  تب ا  2وزع  لباقي   لقانونية 

إنصافا حسب حصص كل   لشركاء 

و حد منهم.

باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   6 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2023 تحت رقم 132887.

تقييد  تم   :  لسجل  لتجاري 

مصلحة  لسجل  لدى   لشركة 

 لتجاري باملحكمة  لتجارية بالرباط 

فبر 2ر   6 بتاريخ   165873 تحت رقم 

.2023

215 P

 STE LOGISTICS

 TECHNOLOGIES

MOROCCO
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر 

تم   ،2023 2نا2ر   18 بتاريخ   لبيضاء 

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية :

 STE LOGISTICS

.TECHNOLOGIES MOROCCO

شارع   265  :  ملقر  الجتماعي 

92  لد ر  رقم   9  لزرقطوني  لطابق 

 لبيضاء.

تقد2م   :  لهدف  الجتماعي 

 لخدمات  اللكترونية.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لرأسمال : 100.000 درهم.

 Y BVRDELIVE &  :  لحصص 

FOODTECH 999 حصة.

 HOLDING BV DELIVERY &

FOODTECH 1 حصة.

ت ييا  لسيد  تم   :  لتسيير 

AAKIAN ARTUSHS  لحامل لجو ز 

مسير   728674072 رقم   لسفر 

للشركة ملدة 5 سنو ت.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر إلى 31 ديسمبر.

 ملدة : تم تحد2دها في 99 سنة.

باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 

 7 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ا500  رقم  تحت   ،2023 فبر 2ر 

و لسجل  لتجاري رقم 570927.

216 P

 PATISSERIE BOULANGERIE

NELSON
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : متجر رقم 1 عمارة 

16 مرجاا 2 مكناس

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2022 سبتمبر   27 بتاريخ  بمكناس 

لشركة  وضع  لقانوا  ألسا�سي  تم 

ذ ت مسؤولة محدودة بشريك وحيد 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

 PATISSERIE  :  لتسمية 

BOULANGERIE NELSON ش م م 

بشريك وحيد.

 1 رقم  متجر   :  ملقر  الجتماعي 

عمارة 16 مرجاا 2 مكناس.

 ملوضوع : 

مخبزة وحلو ني.

مقهى، سناك.

بيتز2ريا.

مموا.

تنظيم  لحفالت و ملناسبات.

2ت لق بنشاط  تشغيل أي  متياز 

 لحلويات و ملخابز و لقهوة.

إنشاء وإد رة وتشغيل وبيع وتأجير 

وإد رة وتشغيل أي متجر للحلويات، 

مخابز أو عاقة شاي.

جميع  ملباني  و ستئجار   قتناء 

2مكن  ستخد مها  و مل د ت  لتي 

بشكل مباشر  و غير مباشر لتشغيل 

وإد رة  ملوضوع أعاله.

جميع  مل امالت  عام،  بشكل 

 لتجارية  ملالية  لصناعية و ملنقولة 

وغير  ملنقولة،  ملرتبطة بشكل مباشر 

أو غير مباشر بغرض  لشركة.
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 لرأسمال : حدد في مبلغ 500.000 

5000 حصة من  درهم مقسمة على 

100 دبهم للو حدة  كتتبت كلها  فئة 

عبد  للشريك  لوحيد  ملرزكيوي 

موقوف  حساب  في  ووضع   لحميد 

لدى بنك أفريقيا إلى حيا  لتأسيس 

 لنهائي للشركة.

 ملدة : 99 سنة.

ت ييا  لسيد  تم   :  لتسيير 

 ملرزكيوي عبد  لحميد.

من  ألرباح   %5 تخصم   :  ألرباح 

أما  تكوين  لذخيرة  لشرعية  قصد 

 لباقي فيقسم بمقت�سى قر ر  لشريك 

 لوحيد.

: من فاتب 2نا2ر   لسنة  لحسابية 

إلى متم ديسمبر.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 

بتاريخ 17 2نا2ر 2023.

 لسجل  لتجاري رقم 58019.

217 P

BO AMENAGEMENT
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 BO AMENAGEMENT لشركة 

2023،  تفق شركاء  2نا2ر   30 بتاريخ 

 لشركة على ما 2لي :

ملحرقص  هشام  تفويت  لسيد 

1000 حصة للسيدة ن يمة شوكري 

للحصص  ليصبب  لتقسيم  لجد2د 

كما 2لي :

 1000 شوكري  ن يمة   لسيدة 

حصة.

 ستقالة  لسيد هشام ملحرقص 

ن يمة  وت ييا  لسيدة  من  لتسيير 

شوكري مسيرة جد2دة للشركة.

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني  وقد 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

132939 بتاريخ 6 فبر 2ر 2023.

218 P

GRAINS EL WAFA شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 5.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي بفاس، رقم 10، 

تجزئة  لوفاء،  لحي  لصناعي 

بنسودة

تلقته  موثق  عقد  بمقت�سى 

موثقة  خود ر،   ألستاذة  بتسام 

و21   17-18-19-20 بتاريخ  بفاس، 

وهبت  لسيدة  لكوهن   2023 2نا2ر 

عتيقة،  أمينة،  لسيدة  لكوهن 

 لسيدة  لكوهن  لحسنية،  لسيدة 

 لكوهن ليلى،  لسيدة  لكوهن حرية، 

و لسيدة  فوزية    لسيدة  لكوهن 

 لكوهن أسية لفائدة  لسيد   لكوهن 

س يد،  لسيد  لكوهن   محمد 

عبد  عبد  لرحيم،  لسيد   لكوهن 

 لرز ق و لسيد  لكوهن 2ونس جميع 

 لحصص  لتي 2ملكونها 3850 حصة 

 جتماعية  وكذلك حصتهن في حساب 

 لشركة.

من   6 وكنتيجة لذلك فاا  لبند 

وأصبحت  عدل   لقانوا  ألسا�سي 

حصص  لشركة  على  لنحو  لتالي :

في  سم  لسيد  حصة   12398

 لكوهن محمد س يد.

في  سم  لسيد  حصة   12399

 لكوهن عبد  لرز ق.

في  سم  لسيد  حصة   12398

 لكوهن عبد  لرحيم.

في  سم  لسيد  حصة   12398

 لكوهن 2ونس.

203  حصة في  سم   لسيد بناني 

طارق.

102 حصة في  سم   لسيدة بناني 

فاطمة  لزهر ء.

102 حصة في  سم   لسيدة بناني 

دنيا.

 ملجموع : 50.000 حصة.

تلقته  موثق  عقد  بمقت�سى 

موثقة  خود ر،   ألستاذة  بتسام 

2نا2ر  و30   23-25-26 بتاريخ  بفاس، 
طارق  بناني  فوت  لسيد   2023

لفائدة  لسيد  لكوهن محمد س يد، 

 لسيد  لكوهن  عبد  لرحيم،  لسيد  

 لكوهن عبد  لرز ق و لسيد  لكوهن 

2ملكها  جميع  لحصص  لتي  2ونس 

203 حصة  جتماعية وكذلك حصته 

في حساب  لشركة.

وكنتيجة لهذ   لتغيير فاا  لبند 6 

من  لقانوا  ألسا�سي عدل و أصبحت 

حصص  لشركة  على  لنحو  لتالي :

في  سم  لسيد  حصة  9اا.12 

 لكوهن محمد س يد.

في  سم  لسيد  حصة  9اا.12 

 لكوهن عبد  لرز ق.

في  سم  لسيد  حصة  9اا.12 

 لكوهن عبد  لرحيم.

في  سم  لسيد  حصة  9اا.12 

 لكوهن 2ونس.

102 حصة في  سم   لسيدة بناني 

فاطمة  لزهر ء

102 حصة في  سم   لسيدة بناني 

دنيا.

 ملجموع :  50.000 حصة.

تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس   لتجارية 

2023 تحت عدد 732.

219 P

STE OULAD IICHE
SARL

AU CAPITAL DE 100 000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CM

 AMERCHICH RUE RAZI N°232

BIS MARRAKECH

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  محضر  حرر   24/12/2022

ذ ت مسؤولية محدودة تقرر ما 2لي :

 ملصادقة على تصفية  لشركة. 

تحد2د مقر تصفية  لشركة :

باملقر  الجتماعي  تمت  لتصفية 

 232 حي أمرشيش زنقة  لر زي رقم 

مكرر مر كش.

محمد  لصغير  ت ييا  لسيد 

مصفي للشركة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

بتاريخ  بإنزكاا   البتد ئية 

02/01/2023 تحت رقم 5ا32ا1.

220 P

Sté OFFERSPARK
23/11/2022   جتماع  تم بتاريخ 

عام  ستثنائي حدد بموجبه  لنقاط 

 آلتية:

تم خالل  لجمع  ل ام  الستثنائي 

بخمسة  على  لتبرع   ملصادقة 

وتس يا حصة من حصص  لشركة 

 ملئة لصالح  لسيد محمد بامو.

للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 

ذ ت  من شركة محدودة  ملسؤولية  

محدودة  شركة  وحيد  لى  شريك 

 ملسؤولية.

2وم  تم  ال2د ع  لقانوني 

27/12/2022 لدى  ملحكمة  لتجارية 

بمر كش تحت رقم 143083.

221 P

BI TRAVEL
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMM C2 N°1,

HAY ELMENZEH-RABAT

تفويت حصص
تحويل  ملقر  الجتماعي

زيادة في رأسمال  لشركة
 ستقالة  ملسير

وت ييا مسير2ن جدد للشركة
محضر  جتماع  لجمع  حسب 

ديسمبر   9 بتاريخ   ل ام غير  ل ادي 

2022، فقد تقرر :

 ملو فقة على تفويت  لحصص :

250 حصة من  لسيد أ2من باسو 

لصالح  لسيد هشام مهدوفي.

80 حصة من  لسيد أ2من باسو 

لصالح  لسيد عبد  للطيف محمود.
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250 حصة من  آلنسة مها باسو 

لصالح  لسيد عبد  لن يم بلفقير.

باسو  مها  حصة من  آلنسة   90

لصالح  لسيد عبد  للطيف محمود.

250 حصة من  لسيد حمزة باسو 

لصالح  لسيد صالح شرو ا.

80 حصة من  لسيد حمزة باسو 

لصالح  لسيد عبد  للطيف محمود.

باسو  أ2من   ستقالة  لسيد 

 AA10325 لحامل للبطاقة  لوطنية 

شركة  في  كمسير  منصبه  من 

وت ييا  لسيد   BI.TRAVEL SARL

هشام مهدوفي و لسيد عبد  للطيف 

محمود و لسيد عبد  لن يم  لبشير 

كمسير2ن  شرو ا  صالح  و لسيد 

مشتركيا للشركة  ملذكورة ملدة غير 

محدودة.

لشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 

BI.TRAVEL SARL من  ل نو ا :

 HAY ELMENZEH-RABAT N°1

 IMM C2 IMM N°1293 APPRT

.N°3 HAY EL WIFEK TEMARA

 BI شركة  مال  ر س  في  زيادة 

100.000 درهم  من   TRAVEL SARL

00.000ا درهم، عن طريق خلق  إلى 

درهم لكل   100 3000 حصة بقيمة 

منها وذلك من خالل  لتضميا في رأس 

مال للحساب  لجاري للشركاء  لذي 

2صل إلى 280.000 درهم، ومساهمة 

من  درهم   20.000 قدرها  نقد2ة 

و لسيد  مهدوفي  هشام  قبل  لسيد 

و لسيد عبد  عبد  للطيف محمود، 

 لن يم  لبشير، و لسيد صالح شرو ا 

بمقد ر 5000 درهم لكل منهم.

من  و13   7  ،6 ا،  ت د2ل  ملادة 

 لنظام  ألسا�سي.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية للرباط في 12 2نا2ر 2023.

 إل2د ع  لقانوني : 132191.

222 P

LA BUCHE ROUGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مقرها  الجتماعي :  لطابق  ألر�سي 
185 شارع حسن بن تابت حي 

 لزهر ء برشيد
رقم  لسجل  لتجاري : 12851

تغيير  سم  لشركة
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 20 ديسمبر 2019، تم تغيير 
 LA إلى   O’chingo  سم  لشركة من 

.BUCHE ROUGE
بمحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   21 بتاريخ  برشيد  البتد ئية 

2020، تحت رقم 7ا.
223 P

O’CHINGO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد
مقرها  الجتماعي :  لطابق  ألر�سي 

185 شارع حسن بن تابت
حي  لزهر ء برشيد

رقم  لسجل  لتجاري : 12851
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   ،2019 ماي  ا2 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   القتضاء 

.O’CHINGO
:  ملخابز  بإ2جاز  غرض  لشركة 

و لحلويات.
 185  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
حي  لزهر ء  تابت  بن  حسن  شارع 

برشيد  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 رأسمال  لشركة  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي :
 1000 أ2وب  لخضاري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء.

عنو نه  أ2وب  لخضاري   لسيد 
185 شارع حسن بن تابت حي  لزهر ء 

برشيد.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة :
عنو نه  أ2وب  لخضاري   لسيد 
185 شارع حسن بن تابت حي  لزهر ء 

برشيد.
بمحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2ونيو   10 بتاريخ  برشيد  البتد ئية 

2019، تحت رقم 467.
224 P

SN ISKANE
SARL

إلى  الجتماع  ملن قد   ستناد  
فيها  حرر   ،2022 أغسطس   11 في 
شركة  لتأسيس   لقانوا  ألسا�سي 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

و حد وذلك :
:  تخذ  سم  تسمية  لشركة 

.SN ISKANE لشركة  س  ا  سكاا
غرض  لشركة : من ش عقاري.

مرس  شارع   26  : مقر  لشركة 
أول  لد ر  طابق   3 شقة  سلطاا 

 لبيضاء.
2بلغ رأسمال   : رأس مال  لشركة 
 ألسهم 100.000 درهم وهو مقسم إلى 
1000 سهم بقيمة 100 درهم للسهم 
مكتسب بها بالكامل مدفوعة بالكامل 
بما 2تناسب مع  ومخصصة للشركاء 
مساهماتهم وهي  لسيدة  س اد فتحي 

مساهمة نقد2ة 900 سهم.
 لسيد زكرياء  ر جع مساهم نقد  
ب 100 سهم ما مجموعه 1000 سهم
 : عن  لشركة   ملسؤول  لوحيد 

.ZAKARIA RAJII زكرياء ر جع
باملحكمة  تم   إل2د ع  لقانوني 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 
رقم  تحت   ،2022 أغسطس   23
رقم  تجاري  سجل   ،835325

.553369

225 P

 STE ATLAS BOULMOU
TRAVAUX

شركة محدودة  ملسؤولية
بمساهم و حد

رأسمال : 100.000 درهم
مقرها في إقامة 30 شقة 8، زنقة 

موالي أحمد  لوكيلي، حساا  لرباط
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
مقر  لشركة  في   الستثنائي  ملن قد 
2وم 20 ديسمبر 2022، تقرر ما 2لي :

ت ييا  للشركة،   لحل  ملسبق 
بتصفية  مكلف  بوعزة  ملوح   لسيد 
في  مكاا  لتصفية  وتحد2د   لشركة 

مقر  لشركة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لتجارية بالرباط 2وم 6 فبر 2ر 2023، 

تحت رقم 132878.
226 P

ABDENNAOUI FILS
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ 19 ديسمبر 2022، تم ما 2لي :

حل  لشركة.
عبد  لناوي  تسمية  لسيد 
بمقرها  لتصفية  لشركة  مصطفى 

 الجتماعي.
باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   17 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

.2023
 96829  : رقم  لسجل  لتجاري 

تحت رقم 132289.
227 P

SOCIETE BISTRO 137
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  الجتماعي : تجزئة قصبة

بق ة 187 مهد2ة
تفويت حصص

للشركة  عام  محضر  بموجب 
2نا2ر   16 بتاريخ  مصحح  إلمضاء 

2023 تم  التفاق على ما 2لي :
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 500 فوت  لسيد  عريس  ملختار 

 100 قيمة  لحصة  لو حدة  حصة 

50.000 درهم  درهم أي ما مجموعه 

للسيد كا2ا زينيل.

فوتت  لسيدة  حرشاف عو طف 

قيمة  لحصة  لو حدة  حصة   100

 10.000 درهم أي ما مجموعه   100

درهم للسيد كا2ا زينيل.  لذي أصبب 

حصة   600 ويملك  بالشركة  شريكا 

قيمة  لحصة  لو حدة 100 درهم أي 

ما مجموعه 60.000 درهم.

 ستقالة  لسيد  ملختار  عريس 

من وظائف  ملد2ر وتم ت ييا  لسيد 

غير  لفترة  شركة  مد2ر  زينيل  كا2ا 

محددة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ  292 رقم  تحت   بالقنيطرة 

23 2نا2ر 2023.

228 P

SOCIETE PROELYSIUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملقر  الجتماعي : ا5، زنقة موالي 

عبد هللا،  لقنيطرة

 لسجل  لتجاري رقم 5ا529

تحويل  ملقر  الجتماعي
وإغالق فرع تابع للشركة

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

 ،2023 2نا2ر  ا  بتاريخ  غير  ل ادي 

 SOCIETE PROELYSIUM لشركة 

تقرر ما 2لي :

تحويل  ملقر  على   ملصادقة 

من  ل نو ا  للشركة   الجتماعي 
زنقة موالي عبد هللا،  ا5،   :  لقد2م 

 لقنيطرة.

 ،13  : إلى  ل نو ا  لجد2د 
زنقة عالل   ،1 مكتب  إقامة  لهدى، 

 لرحماني،  لقنيطرة.

للشركة تابع  فرع   إغالق 

  ملتو جد بـ :
هللا،  عبد  موالي  زنقة   ،48  

 لقنيطرة.

من  لقانوا  ا  تغيير  لفصل 

 ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

رقم  تحت  بالقنيطرة،   البتد ئية 

فاتب  بتاريخ   94184 ورقم  ا13ا9 

فبر 2ر 2023.

229 P

 دريس باز 

محاسب م تمد من طرف  لدولة
ا5، زنقة م مورة، رقم 3

 لقنيطرة

INAZAM
ش.ذ.م.م. بشريك وحيد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

تمت  بالقنيطرة،   2023 2نا2ر   27

للشركة  صياغة  لقانوا  ألسا�سي 

أعاله ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  آلتية 

خصوصياتها :

INAZAM SARL-AU : لتسمية 

 ألهد ف :  ستشارة  لتدبير.

بهذ   عالقة  له  ما  كل  وعموما 

تجاريا أو  صناعيا  سو ء    لشأا 

مباشر بشكل  غيرهم  أو  عقاريا  أو    

 أو غير مباشر.

 ملقر  الجتماعي : حدد بالقنيطرة، 

 11 فلوري  إقامة  أنو ل  شارع   23

مكتب رقم ا ميموزة.
مبلغ  في  حدد   : رأس  ملال 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  حصة  جتماعية 

بحوزة  لشريك  جمي ها  للو حدة. 

 لوحيد  لسيد أكوزول أحمد.

 لتسيير : يسهر على تسيير شؤوا 

محدد  لسيد  غير  ألجل   ملؤسسة 

أكوزول أحمد.

حددت  ملدة  لزمنية   :  ملدة 

99 سنة  بتد ء من تاريخ  للشركة في 

أو  ما عد  حالتي  لتمد2د  تأسيسها 

 لحل  لسابق ألو نه  ملقرر من لدا 

 لشريك  لوحيد.

تصادف   :  لسنة  الجتماعية 

 لسنة  ملدنية.

 لنتيجة  ملحاسبية :
2قرر  لشريك  لوحيد   : إ2جابية 

ت ييا  ألرباح  ملحققة.
2تحمل  لشريك  لوحيد   : سلبية 

 لعجز  ملسجل.
باملحكمة  البتد ئية  تم  إل2د ع 
 2023 فبر 2ر   6 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 232ا9.
للخالصة و لبياا

230 P

BAHSSIN FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : عمارة 26

زنقة حماا  لفطو كي، متجر رقم 1
 لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقانوا  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :
 BAHSSIN FOOD  :  لتسمية 

SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
: عمارة 26، زنقة   ملقر  الجتماعي 
 ،1 رقم  متجر  حماا  لفطو كي، 

 لقنيطرة.
بيع  ملو د   : موضوع  لشركة 

 لغد ئية.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 
درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 
حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسم 
محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 
ملك  لشريك  في  مكتتبة،  بكاملها، 

 لوحيد كالتالي :
 1000 طويل   لسيد  لحسن 

حصة.
 ملدة : 99 سنة.

 لتسيير : أسند إلى  لسيد  لحسن 
طويل،  لجنسية  ملغربية،  لحامل 

.Q277723 للبطاقة  لوطنية رقم

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 68113 بتاريخ 6 فبر 2ر 2023.
231 P

ASRI PROMO H 3A
بمقت�سى عقد توثيقي محرر من 
موثق  طرف  ألستاذ محمد  لفقير، 
 ،2023 2نا2ر   30 بتاريخ  بالقنيطرة، 

تم :
كافة  لحصص  الجتماعية  بيع 
طرف  من  حصة،   1000 وقدرها 
محمد   لشريك  لوحيد  لسيد 
للبطاقة  لوطنية   ل سري  لحامل 
لفائدة   ،Z10220ا رقم  للت ريف 
محمد  دخي�سي  لحامل   لسيد 
رقم  للت ريف  للبطاقة  لوطنية 
في  لشركة  2ملكها  ا9921اC،  لتي 
 ملسماة ASRI PROMO H 3A،  لتي 
2وجد مقرها  الجتماعي بالرباط شارع 
عمارة  د2ور  لجامع،   لحسن  لثاني، 
بدر رقم 00ا،  لطابق 2، رقم 5 ذ ت 
درهم،   100.000 بقيمة  رأسمال 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية  مسجلة 

بالسجل  لتحليلي رقم 163569.
 ستقالة  ملسير من مهامه  لسيد 

محمد  ل سري.
محمد  دخي�سي  ت ييا  لسيد 

كمسير جد2د للشركة.
بتاريخ  تم  إل2د ع  لقانوني 

2 فبر 2ر 2023 تحت رقم 132795.
232 P

 CENTRE DE DIALYSE
AL - NUR KENITRA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : فيال 121،  ملنزه

بئر  لر مي،  لقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقانوا  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :
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 CENTRE DE DIALYSE : لتسمية 

AL - NUR KENITRA SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ملقر  الجتماعي : فيال 121،  ملنزه، 

بئر  لر مي،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة :

مركز  لد2اليز وأمر ض  لكلي.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط  لشركة.
رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للحصة،  درهم   100 بقيمة 

ملك  لشريكة  في  مكتتبة،  بكاملها، 

 لوحيدة كالتالي :

 1000 ملياء   لسيدة  ملد وي 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

إلى  لسيدة  أسند   :  لتسيير 

 ملد وي ملياء.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 
رقم 68165 بتاريخ 8 فبر 2ر 2023.

233 P

BREMBOMAR
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : ز وية شارع 

أبو بكر  لصد2ق وجميل صدقي 

 لزوهاوي مكتب رقم 33  لطابق 

 لر بع عمارة أ،  لقنيطرة

تأسيس شركة
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

وسجل   2023 2نا2ر   20 بتاريخ 

بالقنيطرة  لقانوا  ألسا�سي لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد تحمل  ملو صفات  لتالية :

 BREMBOMAR SARL : لتسمية 

AU

 لهدف : هدف  لشركة :

تصنيع  ملنتوجات  لحد2د2ة.

تاجر مستورد بيع بنصف  لجملة.

مقاولة في  ألشغال  ملختلفة.
ز وية شارع أبو   :  ملقر  الجتماعي 
بكر  لصد2ق وجميل صدقي  لزوهاوي 

مكتب رقم 33  لطابق  لر بع عمارة أ، 

 لقنيطرة.

 ملدة : 99 سنة.
: حدد رأس  رأس  ملال  الجتماعي 

درهم موزع   100.000  ملال في مبلغ 

درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 

للحصة  لو حدة موزعة بيا  لشركاء 

على  لشكل  لتالي :

 لسيد بوزياا أميا 1000 حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.

قبل  من  تد ر  لشركة   :  إلد رة 

 ملسير  لوحيد :

 لسيد بوزياا أميا.

2نا2ر فاتب  من   :   لسنة  ملالية 

 إلى 31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   :  لحصص 

ويخصص   ملال  الحتياطي  لقانوني 

 لفائض حسب قر ر  لشركاء.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

فبر 2ر   7 بتاريخ  بالقنيطرة   لتجاري 

2023 تحت رقم 68133.

234 P

DWS COFFEE شركة
ش.ذ.م.م

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، بتاريخ 27 2نا2ر 2023.

DWS COFFEE تم تأسيس شركة

ش.ذ.م.م..
شارع  ز وية   :  ملقر  الجتماعي 

م مورة وشارع بن نصير محل رقم 6 

 لقنيطرة.

:  ستغالل   لهدف  الجتماعي 

مقهى.

كل  ل مليات  عامة  وبصفة 

لها  و ملالية  لتي  و ل قارية   لتجارية 

من  و لتي  بنشاط  لشركة،  عالقة 

شأنها  ملساهمة في تنمية  لشركة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

:  لسيد  حمد   لتسيير أسند إلى 
رصام.

فاتب  من  تبتدء   :  لسنة  ملالية 

2نا2ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
رأس  ملال : حدد رأسمال  لشركة 

مقسمة  درهم،   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

وتوزي ها  سدد  كتتباها  للو حدة 

كالتالي :

 لسيد  حمد رصام 500 حصة.

 لسيد زكرياء حلمي 500 حصة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لقانوني 
بالسجل  لتجاري  وقيد  بالقنيطرة 

بتاريخ  68121 رقم  تحت    لقنيطرة 

6 فبر 2ر 2023.
من أجل  ملستخرج و إلشارة

235 P

ELEC SPARE PARTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 200.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : إقامة  لوليد
M رقم 10 و11، زنقة

مكتب رقم 3، فال فلوري،  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقانوا  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 ELEC SPARE PARTS  :  لتسمية 

SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

إقامة  لوليد،   :  ملقر  الجتماعي 
رقم 10 و11، زنقة M، مكتب رقم 3، 

فال فلوري،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة :

آالت  في  ألدو ت  آللية،  تاجر 

كبيرة، مو د صناعية.

بنصف  بائع  مستورد  تاجر 

 لجملة.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   200.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  جتماعية   2000 إلى  مقسم 

محررة  للحصة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء :

 2000 محمد   لسيد  لزروقي 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسيير : أسند إلى  لسيد  لزروقي 

محمد و لسيد  لزروقي إبر هيم.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 
رقم 68149 بتاريخ 8 فبر 2ر 2023.

236 P

شركة شوقي فيش
CHAOUQI FISH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

2قدر رأسمالها ب 10.000 درهم
رقم  لسجل  لتجاري : 68061

 ل نو ا : 30 شارع إمام على مكتب 
رقم 2  لقنيطرة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

3 نوفمبر 2022 بالقنيطرة تم تأسيس 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة لشريك 

 10.000 ب  رأسمالها  2قدر  وحيد 

درهم ويوجد مقرها بال نو ا  لتالية :

30 شارع إمام على مكتب رقم 2، 

 لقنيطرة.

فيش»  «شوقي  شركة   :  لتسمية 

CHAOUQI FISH

 لهدف : بيع  ألسماك.

إمام  شارع   30  :  ملقر  الجتماعي 

على مكتب رقم 2،  لقنيطرة.

 ملدة : مدة  لشركة 99 سنة  بتد ء 

من 2وم  لتأسيس.

حدد   :  لرأسمال  الجتماعي 

 لرأسمال  الجتماعي في 10.000 درهم 

100 حصة  جتماعية ب  مقسم إلى 

مقد ر 100 درهم لكل حصة.

 لسنة  الجتماعية : من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر.
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تم ت ييا  لسيد   : تسيير  لشركة 

شوقي حميد كمسير للشركة ملدة غير 

محددة.

توزيع  ألرباح : من  ألرباح  لصافية 

تؤخذ 5% لتكوين  الحتياط  لقانوني 

و لباقي 2وزع بيا  لشركاء.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بالقنيطرة بتاريخ 30 2نا2ر 2023 رقم 

01ا.

237 P

إيبرا سموك
IBRA SMOK

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها  الجتماعي حدد في 

100.000 درهم

ومقرها  الجتماعي حدد بمكناس 

 لشقة 6 عمارة 10  ملنظر  لجميل 3

 لسجل  لتجاري 51033
رفع رأسمال  لشركة

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

سموك»  «إ2بر   لشركة   الستثنائي 

IBRA SMOK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بشريك وحيد بتاريخ فاتب 

فبر 2ر 2023 قرر ما 2لي :

 لزيادة في رأسمال  لشركة  لذي 

كاا محدد  في 100.000 درهم برف ه 

بخلق  وذلك  درهم   600.000 إلى 

حصة  جتماعية جد2دة من   5000

درهم للحصة  الجتماعية   100 فئة 

 لو حدة.

 لحصص  الجتماعية :

 لسيد مر د  لور�سي 6000 حصة 

 جتماعية.
من  لقانوا  و7   6 ت د2ل  لبند 

 ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 

 : رقم  تحت   2023 فبر 2ر   7 بتاريخ 

.562
للخالصة و لنشر

238 P

STE E-STATIONS
SARLAU

تحويل  ملقر  الجتماعي
للجمع  ل ام  الستثنائي  تب ا 
 2023 2نا2ر   9 بتاريخ   ملن قد 
لشركة  قرر  لشريك  لوحيد 
شريك  ذ ت  ش.م.م   E-STATIONS
درهم   100.000 رأسمالها  وحيد 

ما 2لي :
إلى  للشركة  نقل  ملقر  الجتماعي 
 ل نو ا : رقم 3 شارع  لقيرو ا شقة 

رقم 1 حساا،  لرباط.
ت د2ل  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
2023 تحت  30 2نا2ر  بالرباط بتاريخ 

رقم 132729.
من أجل  الستخالص و لبياا

239 P

E-J INDUSTRIES
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إحد ث  لقانوا   2023 2نا2ر   22
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

تتلخص فيما 2لي :
 E-J INDUSTRIES  :  لتسمية 

SARL
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
أو  أعمال   :  لهدف  الجتماعي 
)مقاول(،  ستير د  إنشاء ت متنوعة 

- تصد2ر.
شقة   30 عمارة   :  ملقر  الجتماعي 
لوكيلي  أحمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حساا  لرباط.
 ملدة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 
حصة  جتماعية   1000 مقسمة إلى 
من فئة 100 درهم للحصة  لو حدة.

:  لسيد  لحجاوي  ليز2د   لتسيير 
غير  ملدة  جمال  طالب  و لسيد 

محدودة.
 :  لفترة  مل مول بها خالل  لسنة 

تبدأ من فاتب 2نا2ر إلى 31 ديسمبر.

لفائدة   %5 ب د خصم   :  ألرباح 

 الحتياط  لقانوني و لباقي 2وزع بيا 

 لشركاء.

 165775  :  لسجل  لتجاري 

 لرباط.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

 لقانوني باملحكمة  لتجارية بالرباط 

رقم 132781 بتاريخ 2 فبر 2ر 2023.
من أجل  الستخالص و لبياا

240 P

د2و ا  ألستاذ خليل متحد

موثق بوجدة

شارع محمد  لخامس إقامة  لبركة  لطابق 

 ألول رقم 6

 لهاتف : 05.36.70.44.66

ريزيدونس د . ي
ش.ذ.م.م.

رأسمالها  الجتماعي : 100.000 درهم

رقم  لسجل  لتجاري : 0523ا

مقرها  الجتماعي : وجدة شارع 

بوجم ة  تزيري زنقة  لزالقة تجزئة 

 لوجد2ة رقم ا1

تأسيس
من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  متحد  خليل  طرف  ألستاذ 

بوجدة بتاريخ 17 2نا2ر 2023 مسجل 

بتاريخ 19 2نا2ر 2023، سجل  إل2د ع 

1728،  ألمر باالستخالص رقم  رقم 

وضع  لقانوا  ألسا�سي  تم   ،1566

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

 ملميز ت  آلتية :

ي»   . د  «ريزيدونس   :  لتسمية 

ش.ذ.م.م.

هذه  تقوم   :  لهدف  الجتماعي 

بالخارج  أو  باملغرب  سو ء   لشركة 

بال مليات  آلتية :

 إلن اش  ل قاري.

تشييد  لبنا2ات.

شارع  وجدة   :  ملقر  الجتماعي 

بوجم ة  تزيري زنقة  لزالقة تجزئة 

 لوجد2ة رقم ا1.
قدم  ملساهموا   :  ملساهمات 

للشركة  ملساهمات  لتالية :

 50.000  :  لسيد 2وسف در ريس 

درهم ؛

 : بل رو�سي  عبد  لحق   لسيد 

50.000 درهم ؛

 ملجموع : 100.000 درهم.

:  لرأسمال   لرأسمال  الجتماعي 

 100.000  الجتماعي محدد في مبلغ 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

تقسم  و حدة  لكل  درهم   100 فئة 

على  لشكل  لتالي :

 500  : در ريس  2وسف   لسيد 

حصة  جتماعية.

 لسيد عبد  لحق بل رو�سي : 500 

حصة  جتماعية.

 ملجموع : 1000 حصة  جتماعية.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

و  لسيد در ريس  2وسف    لسيد 

بصفتهما  بل رو�سي،  عبد  لحق 

للشركة  ملذكورة  مسير ا  شريكاا 

ملدة غير محدودة.

تم  إل2د ع  لقانوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بوجدة    ملحكمة  لتجارية 

2 فبر 2ر 2023 تحت رقم 2489.
نسخة قصد  لنشر و لبياا

 ألستاذ خليل متحد
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CAFE MOMO
 لسجل  لتجاري رقم 120309

فسخ للشركة
محضر  لقر ر  بمقت�سى 

 الستثنائي بتمارة بتاريخ 26 ديسمبر 

2022 للشركة تقرر ما 2لي :

من  فسخ  لشركة  بتد ء 

وت ييا  لسيد   ،2022 ديسمبر   26

كمصفي  بابيه  محمد  سيدي 

مقر  لتصفية  ت يا  كما  للشركة، 

تجزئة   : للشركة  باملقر  الجتماعي 

 التصاالت رقم 12 تمارة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

6 فبر 2ر 2023 تحت رقم 132888.
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BUNYAN PROPRIETIES
SARL

تأسيس شركة محدودة
بطنجة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2023 وضع  لقانوا  10 2نا2ر  بتاريخ 
 ألسا�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

 ملحدودة لها  ملميز ت  لتالية :
 BUNYAN  :  لتسمية 

PROPRIETIES SARL
 لهدف :  إلن اش  ل قاري.
 لقيام بجميع حرف  لبناء.

أعمال  لبناء  بكافة   لقيام 
و لتشييد.

إد رة وإعادة بيع  حيازة، تشغيل، 
و لحقوق  ملنقولة  جميع  ملمتلكات 

وغير  ملنقولة.
 لطرق،  لصرق  لصحي،  لبناء 

و ألشغال  ل امة و لخدمات.
بأي شكل من  ألشكال   ملشاركة 
لها غرض  أو مؤسسة  أي شركة  في 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  2رتبط 
بهدف  لشركة و لتي قد ت زز تطورها.

 ملدة : 99 سنة.
موالي  شارع   :  ملقر  الجتماعي 
 سماعيل محج طارق بن زياد رقم 38 

 لطابق 3 رقم 16.
 لرأسمال : 100.000 درهم.

حسناوي  :  لسيد   ملساهموا 
محمد نبيل 500 حصة.

 لسيد نورس مهدي 500 حصة.
:  لسيد حسناوي محمد   لتسيير 

نبيل مسير للشركة ملدة غير محددة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لتجارية بطنجة تحت رقم 262009 
في  لسجل  لتجاري  وتم  لتسجيل 
2نا2ر  ا2  بتاريخ  251ا13  تحت رقم 

.2023
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STE SILOGIS
SARL

بمقت�سى محضر  جتماع  ملن قد 
لشركة   2022 ديسمبر   13 بتاريخ 
STE SILOGIS ش.م.م  لكائن مقرها 
أميكال تكنيت  ألخصاص   200 رقم 

سيدي  فني تقرر ما 2لي :

إبر ء ذمة  ملصفي من مهامه.
 العتر ف  لختامي للتصفية.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتزنيت 
2022 تحت رقم  27 ديسمبر   بتاريخ 

22ا.
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ACHOUROUK
SCI

 ACHOUROUK ASSETS حد2ثا
SCI

شركة مدنية عقارية
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 13، زنقة  حمد 
 ملجاتي إقامة ليز لف  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 8  مل اريف -  لد ر 
 لبيضاء

تغيير تسمية  لشركة و لتقييد 
بالسجل  لتجاري لشركة مدنية 

عقارية
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر 
2009، تم وضع  29 ماي   لبيضاء في 
مدنية  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

عقارية، مميز تها كالتالي :
.ACHOUROUK : لتسمية 

 ملوضوع :
شر ء أو  قتناء أي شكل من أشكال 
أو  غير  ملطورة،   ملمتلكات  ملبنية، 
 ألر �سي  لزر عية،  لحضرية أو غيرها 

من  ألر �سي.
جميع  أو  تطوير  أي  تنفيذ 

 إلنشاء ت على  ملمتلكات  ملذكورة.
جميع  ملمتلكات   ستغالل 
من  غيرها  أو   لزر عية،  لحضرية 

 ملمتلكات.
زنقة   ،13  :  ملقر  الجتماعي 
 حمد  ملجاتي إقامة ليز لف  لطابق 
 ألول  لشقة رقم 8  مل اريف -  لد ر 

 لبيضاء.
 ملدة : 99 سنة.

 100.000  : رأسمال  لشركة 
حصة   1.000 إلى  مقسم  درهم، 
درهم،   100 فئة  من   جتماعية 
وتم  نقد ،  بالكامل  تسد2دها  تم 

تخصيصها للشركاء كما 2لي :

 لسيد طاهر بمز غ 500 حصة.

 500  لسيد عبد  لرحيم صد2ق 

حصة.

 لتسيير : عيا  لسيد طاهر بمز غ 

مسير ملدة غير محددة.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

تقسم  ألرباح  لصافية   :  ألرباح 

ب د  القتطاعات  لقانونية 

بحسب  بيا  لشركاء  و لتنظيمية 

حصصهم.

للقر ر ت  الستثنائية  وفقا 

فإا   2022 نوفمبر   7 في   ملتخذة 

 لشركاء قررو :

للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 

تجزئة الكوليا سيدي   22 فيال رقم 
م روف -  لد ر  لبيضاء  لى 13، زنقة 

أحمد  ملجاتي إقامة ليز لف  لطابق 

 ألول  لشقة رقم 08  مل اريف،  لد ر 

 لبيضاء.

2نا2ر   12 بتاريخ  بقر ر  لشركاء 

تسمية  لشركة  تغيير  تم   ،2023

لتصبب

 ACHOUROUK ASSETS » SCI »

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

 لقانوني لدى كتابة  لضبط باملحكمة 

2وم بالد ر  لبيضاء،    لتجارية 

31 2نا2ر 2023، تحت رقم 856519. 

بالسجل  تقيد  لشركة  تم  حيث 

 لتجاري تحت رقم 570203.

من أجل  إل2جاز و  لبياا
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ATTAKADOUM
SCI

 ATTAKADOUM ASSETS حد2ثا

 SCI

شركة مدنية عقارية
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  لإلجتماعي : 13، زنقة  حمد 
 ملجاتي إقامة ليز لف  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 8  مل اريف

 لد ر  لبيضاء

تغيير  ملقر  الجماعي وتسمية

  لشركة و لتقييد بالسجل  لتجاري 
لشركة مدنية عقارية

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر 
2009، تم وضع  29 ماي   لبيضاء في 
مدنية  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

عقارية، مميز تها كالتالي :
ATTAKADOUM : لتسمية 

 ملوضوع :
شر ء أو  قتناء أي شكل من أشكال 
أو  غير  ملطورة،   ملمتلكات  ملبنية، 
 ألر �سي  لزر عية،  لحضرية أو غيرها 

من  ألر �سي ؛
جميع  أو  تطوير  أي  تنفيذ 
 إلنشاء ت على  ملمتلكات  ملذكورة ؛ 
جميع  ملمتلكات   ستغالل 
من  غيرها  أو  ،  لحضرية   لزر عية 

 ملمتلكات.
13، زنقة أحمد   :  ملقر  إلجتماعي 
ليز لف  لطابق  ألول  إقامة   ملجاتي 
–  لد ر  08  مل اريف  رقم   لشقة 

 لبيضاء.
 ملدة : 99 سنة. 

 100.000  : رأسمال  لشركة 
حصة   1.000 إلى  مقسم  درهم، 
درهم،   100 فئة  من   جتماعية 
وتم  نقد ،  بالكامل  تسد2دها  تم 

تخصيصها للشركاء كما 2لي : 
  لسيد طاهر بمز غ 500 حصة.

 500  لسيد عبد  لرحيم صد2ق 
حصة.

عيا  لسيد طاهر بمز غ   لتسيير: 
مسّير  ملّدة غير محّددة.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر.

تقسم  ألرباح  لصافية   :  ألرباح 
ب د  القتطاعات  لقانونية 
بحسب  بيا  لشركاء  و لتنظيمية 

حصصهم.
وفقا للقر ر ت  الستثنائية  ملتخذة 
في 2022-11-07 فإا  لشركاء قررو :

للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
تجزئة الكوليا سيدي   22 فيال رقم 
13، زنقة  م روف - لد ر  لبيضاء  لى 
أحمد  ملجاتي إقامة ليز لف  لطابق 
 ألول  لشقة رقم 08  مل اريف،  لد ر 

 لبيضاء.
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2نا2ر   12 بتاريخ  بقر ر  لشركاء 

تسمية  لشركة  تغيير  تم   ،2023

لتصبب

 ATTAKADOUM ASSETS SCI .

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

 لقانوني لدى كتابة  لضبط باملحكمة 

2وم  بالد ر  لبيضاء،   لتجارية 

31 2نا2ر 2023، تحت رقم 856518. 

بالسجل  تقيد  لشركة  تم  حيث 

 لتجاري تحت رقم 570205.

 من أجل  إل2جاز و  لبياا
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ASK IMPACT

SARL AU

في  مؤرخ  توطيا  عقد  بمقت�سى 

قد   2023  لرباط بتاريخ فاتب فبر 2ر 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

ASK IMPACT SARL AU 

 لهدف  الجتماعي :  

 CONSEIL  الستشار ت  إلد رية 

DE GESTION

درهم   10.000  : رأسمال  لشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة  لو حدة.

رجاء  لسليماني 100 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

2نا2ر  فاتب  من   :  لسنة  ملالية 

ديسمبر من كل سنة ما عد    31 إلى 

تاريخ  من  تبتدئ   لسنة  ألولى 

 لتسجيل.

 5 رقم  شقة  عو   ضا2ة   :  ملقر 

 لطابق 2  ل مارة 11 أكد ل  لرباط.

 ملسيرة : رجاء  لسليماني

بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.166027

247 P

RENGYTECH

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

25 2نا2ر 2023 قد تم تأسيس شركة 

بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

.RENGYTECH : لتسمية 

 لهدف  الجتماعي : مكتب  لهندسة، 

تجارة، تصد2ر و ستير د.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

ا  شقة  تمارة،   :  ملقر  الجتماعي 

 لطابق 1، إقامة قادر، مرس  لخير.

 لتسيير : غساا  لحيحي.

 إل2د ع  لقانوني : 6 فبر 2ر 2023.

بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بتمارة : 138281.
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 RED MED ASSET 

MANAGEMENTS

SA

إثر  لجمع  ل ام  الستثنائي  على 

نوفمبر  ا2  بتاريخ  بالرباط   ملن قد 

2022، قرر  ملساهموا ما 2لي :

عبد  لسالم  ت ييا  لسيد   -  1

 عبابو رئيسا ملجلس  إلد رة.

-  ستقالة  لسيد عبد  لسالم   2

عام  كمد2ر  منصبه  من   عبابو 

وبدوا  تام  إبر ء  منحه  مع  للشركة 

تحفظ.

خليل  ليمني  ت ييا  لسيد   -  3

مد2ر  عاما للشركة.

تجد2د مجلس إد رة  لشركة   - ا 

على  لنحو  لتالي :

 لسيد عبد  لسالم  عبابو، عضو 

ورئيس مجلس  إلد رة ؛

 لسيد خليل  ليمني، عضو مجلس 

 إلد رة ومد2ر عام للشركة.

 NBI FINANCES SARL AU شركة 

)2مثلها  لسيد محمد أميا  لنجاري( 

عضو مجلس  إلد رة.

 RED MED FINANCES شركة 

عبد  لسالم  )2مثلها  لسيد   SARL

 عبابو( عضو مجلس  إلد رة.

 OJ ADVISORI & ASSET شركة

عمر  )2مثلها  لسيد   SARL AU

 لجو هري( عضو مجلس  إلد رة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

  لتجارية بالرباط بتاريخ 10 2نا2ر 2023 

تحت رقم 132181.
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RED MED FINANCES
SARL

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

نوفمبر   16 بتاريخ  بالرباط   ملن قد 

2022، قرر  لشركاء ما 2لي :

تغيير  سم شركة ريد ميد فينونس 

وتسميتها ريد ميد كابيتال.

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

  لتجارية بالرباط بتاريخ 2 2نا2ر 2023 

تحت رقم 131919.
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LYL 2 CONSULTING
SARL

نقل  ملقر  إلجتماعي
بمقت�سى  ملحضر  لشفوي  أوال: 

للشركة  للجمع  ل ام  الستثنائي 

 لكائن مقرها بالطابق  لر بع  لشقة 

شارع  ألطلس أكد ل  9ا  عمارة   13

تقرر   2023 2نا2ر   3 بتاريخ   لرباط، 

ما 2لي : 

إلى  للشركة  نقل  ملقر  إلجتماعي 

مد2نة طنجة رقم 183 شارع ولي  ل هد 

مركز NREA مكتب 15 سفلي طنجة.

تم  إل2د ع  لقانوني  لقد   : ثانيا 

بتاريخ  بالرباط   باملحكمة  لتجارية 

8 فبر 2ر 2023 تحت رقم 3ا1330.
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SOFIGAS SARL ئتمانية سوفيكاس ش.م.م 

 رقم 38، إقامة جناا عالل، شارع طارق 

بن زيادة، تمارة

مكتب  ملحاسبة

CREATIVE ENGINEERING IT

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ش.م.م ش.و

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  حيث  بالرباط،   2023 2نا2ر   17

لشركة  وضع  لقانوا  لتأسي�سي 

ش.و،  ش.م.م  محدودة  ملسؤولية 

مميز تها كالتالي : 

شركة   :  لشكل  لقانوني للشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد ش.م.م ش.و.

 CREATIVE  :  لتسمية 

.ENGINEERING IT

 لهدف  الجتماعي : 

وأنشطة  و الستشار ت   لبرمجة 

وتسويق  تطوير   لكمبيوتر  ألخرى، 

بر مج  لكمبيوتر و لحلول  لتفاعلية ؛

 ستشار ت تكنولوجيا  مل لومات، 

تطوير  لبرمجيات و لتسويق ؛

بصفة عامة كل  ل مليات  ملالية، 

 لتجارية و لصناعية  ملرتبطة بشكل 

بموضوع  مباشر  غير  أو  مباشر 

من  وكذ   ل مليات  لتي   لشركة 

شأنها تنمية  لشركة.

عنابية،   2 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

سكتور 11، حي  لرياض،  لرباط.

مدة  لشركة : 99 سنة.

في  حدد   :  لرأسمال  الجتماعي 

إلى  مقسمة  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للحصة  لو حدة  كتتبت وحررت كلها 

من طرف :

 لسيد عبد هللا  مللكي 1000 حصة.

:  لسيد عبد هللا  مللكي   لتسيير 

ي تبر مسير  لشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
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تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 132903 

بتاريخ 6 فبر 2ر 2023.
عن  لنسخة و لنص

 ئتمانية  لكو دي أ2وب وسلمى )سوفيكاس(

252 P

STE BURACEL
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 23 شارع محمد 

بن  لحسن  لوز ني،  لسوي�سي، 

 لرباط 

بموجب محضر  لجمع  ل ام  لغير 

ديسمبر   29 بتاريخ   ل ادي  ملن قد 

2022 للشركة تم  لتغيير  لتالي :

تنازل  ملسير :

تنازل  لسيدة  لجابري نور  لهدى 

عن تسيير  لشركة.

 ملسير :

ي تبر  لسيد  لجابري عمر  ملسير 

 لوحيد للشركة وله جميع  لصالحيات 

في تدبير أمور  لشركة ملدة غير محددة. 

تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 2023 فبر 2ر   8  لتجارية بالرباط في 

تحت رقم 133080.

253 P

شركة كوان أطلس
رأسمالها : 10.000 درهم

  ملقر  الجتماعي : 7ا1، شارع 

 بن تاشفيا،  لد ر  لبيضاء

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر 

قرر   ،2022 ديسمبر   11 في   لبيضاء 

 لشريك  لوحيد ما 2لي :

حل  لشركة مسبقا.

ت ييا  لسيد فني بوش يب كمصفي 

لحسابات  لشركة.

تثبيت مقر  لتصفية بالد ر  لبيضاء 

7ا1، شارع  بن تاشفيا.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

  لتجارية بالد ر  لبيضاء بتاريخ 9 2نا2ر 

2023 تحت رقم 853565.
 إل2د ع و لخالصة

 لتسيير

254 P

CASPER CAR
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022، قد  نونبر      3 بتاريخ   لرباط٬ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد.

.CASPER  CAR : لتسمية 

 لهدف  الجتماعي :  كر ء  لسيار ت 

بدوا سائق.

 رأسمال  لشركة : 1.000.000 درهم 

فئة  حصة من   10000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 لسيد محمد مكي  10000 حصة. 

من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 
 لسجل  لتجاري

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر: بلوك 26 رقم 1 حي  لشباب  

ح.ي.م  لرباط.  

 ملسيرة :  لسيدة  مريم مكي. 

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

164355  باملحكمة  لتجارية  لرباط.

255 P

 SGTC GROUPE 
 ش.م.م.ش.و

 لرأسمال  الجتماعي : 100.000 درهم

  ملقر  الجتماعي :  عمارة 30  لشقة 8 

زنقة موالي  حمد  لوكيلي حساا 

 لرباط

بمقت�سى  لجمع  ل ام  لتأسي�سي 

تم   2022 2نا2ر   25 بتاريخ  مؤرخ 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت شريك وحيد  باملميز ت  لتالية :

 «SGTC GROUPE» لتسمية : شركة 
ش.م.م.ش.و.

ذ ت  شركة   :  لوضع  لقانوني 
مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد.
مقاول في نقل  لبضائع   :  لهدف  
- لتجارة-  ألشغال  ملختلفة و  لبناء .

 ملقر  الجتماعي : عمارة 30  لشقة 
زنقة موالي  حمد  لوكيلي حساا    8

 لرباط.
 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
 لرأسمال  الجتماعي : حدد  لرأسمال 
 الجتماعي في 100.000 درهم، مقسمة 
درهم   100 حصة بقيمة   1000 على 
للو حدة، موزعة على  لشكل  لتالي :

   1000 صالحي  طوطو   لسيدة 
حصة.

 ملجموع 1000 حصة.
أسندت مهمة  لتسيير   :  لتسيير 
كمسيرة  سهام صالحي،  إلى  لسيدة 
 SGTC» لشركة  شريكة،  غير 

.GROUPE
تم  لوضع  لقانوني  ألسا�سي 

للشركة حسب  لفصل 05-96.
في  للشركة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   8 بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

2023 تحت  لرقم 133008.
256 P

 EQUAL OPPORTUNITIES
PROJECT

SARL
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

بمقت�سى عقد مؤرخ بالرباط   -  I
صياغة  تمت   ،2023 فبر 2ر   6 2وم 
 لقانوا  لتأسي�سي لشركة محدودة 

 ملسؤولية لها  لخصائص  لتالية :
 EQUAL  :  لتسمية 

.OPPORTUNITIES PROJECT
 لهدف :  الستشار ت.

  ملقر  الجتماعي : 59 شارع  بن سينا 
شقة رقم 11، أكد ل،  لرباط.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تأسيس  لشركة.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.

تسيير  لشركة  عهد   :  إلد رة 

 Mr JAMROZIAK DARIUSZ لسيد 

 HENRYK Mr STEFANCZYK

 Mr LARAKIو TOMASZ MARIAN

.NIDAL

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

غا2ة 31 ديسمبر.

تم  إل2د ع  لقانوني وتسجيل   -  II

 لشركة بالسجل  لتجاري للمحكمة 

  لتجارية بالرباط بتاريخ 6 فبر 2ر 2023 

تحت رقم 132905.

257 P

AIT OUARAB TRANS
 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 100 شارع موالي 

عبد  ل زيز، مكتب رقم 2، إقامة 

ندى،  لقنيطرة

تأسيس شركة
أوال : بمقت�سى عقد عرفي مسجل 
بالقنيطرة بتاريخ ا فبر 2ر 2023 حرر 

محدودة  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد تحمل 

 ملو صفات  لتالية :

 AIT OUARAB  : -  لتسمية   1

.TRANS

2 -  لهدف : هدف  لشركة :

نقل  لبضائع  نقل  ألشخاص، 

و لنقل  لسياحي.

شارع   100  : -  ملقر  الجتماعي   3

 ،2 رقم  مكتب  عبد  ل زيز،  موالي 

إقامة ندى،  لقنيطرة.

ا -  ملدة : 99 سنة.
حدد   : رأس  ملال  الجتماعي   -  5
درهم   100.000 مبلغ  في  رأس  ملال 

مقسمة على 1000 حصة بقيمة 100 

مخصصة  للحصة  لو حدة  درهم 

للشريك  لوحيد.

 1000  لسيد  2ت وعر ب هشام 

حصة.
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6 -  إلد رة : تد ر  لشركة من قبل 

هشام،  وعر ب   ملسير  لسيد  2ت 

مغربي،   1998 2وليو   19 في  مزد د 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   حامل 
.JH40678 رقم

7 -  لسنة  ملالية : من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر.

إلنشاء   %5 تقتطع   : -  ألرباح   8

ويخصص   ملال  الحتياطي  لقانوني 

 لفائض حسب قر ر  لشريك  لوحيد.

9 -  لحصص : تم تسد2د  لحصص 

نقد  بما قدره 100.000 درهم أودعت 

في صندوق  لشركة.

تم   : :  إل2د ع  لقانوني  ثانيا 

 إل2د ع  لقانوني باملحكمة  البتد ئية 

بالقنيطرة بتاريخ 9 فبر 2ر 2023 وتم 
بالسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 

تحت رقم 68169.

258 P

LAROUSSE LRJMB SCI 
تأسيس شركة عقارية مدنية

بتاريخ  عرفي  عقد  على   بناء 

تم وضع  لنظام   ،2022 نوفمبر   21

مدنية،  عقارية  لشركة   ألسا�سي 

وتتميز خصائصها على  لنحو  لتالي :

.LAROUSSE LRJMB SCI : السم 

غرض  لشركة هو :

بناء  أو  و/  حيازة  ل قار ت 

بهدف منب كل   ملجم ات  ل قارية، 

من  لجزء  مجانيا  تصريفا  عضو 

 ملباني أو  ملجم ات  ل قارية  ملقابلة 

لحقوقه  الجتماعية. 2تكوا كل جزء 

من وحدة و حدة أو أكثر لالستخد م 

2مكن  ستخد مها  أو  لسكني   ملنهي 

بشكل منفصل ؛

وفق  شفافة  عقارية  شركة  هي 

 ملادة 3 من قانوا  لضر ئب  ل ام .

وبشكل عام، جميع  ل مليات  لتي 

قد تكوا مرتبطة بشكل مباشر أو غير 

بالكائن  ملحدد أعاله بشرط  مباشر 

هذه  ل مليات  لطبي ة  ت دل  أال 

 ملدنية للشركة.

شارع   92  :  ملكتب  لرئي�سي 
 لزرقطوني،  لطابق  لثاني،  لشقة 

رقم 8، كيليز، مر كش.
رأس  ملال   : رأس  ملال  الجتماعي 
 لبالغ 10.000 درهم و لذي تم توفيره 

بالكامل نقد .
 إلد رة : سيمارسها لور ا، جاي، 

كريستياا روبرت.
من فاتب 2نا2ر إلى   : سنة  لشركة 

31 ديسمبر.
99 سنة من 2وم  لدستور   :  ملدة 
 لنهائي، ما عد   لحل  ملبكر أو  لتمد2د.
259 P

BLEU CIEL CONSEIL
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2023 بالرباط، تم تأسيس  10 2نا2ر 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
.BLEU CIEL CONSEIL : لتسمية 

 لهدف :  الستشار ت  إلد رية.
 ملقر  الجتماعي :  إلقامة رقم 30، 
 لشقة 8، شارع موالي أحمد  لوكيلي 

حساا،  لرباط.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة بالسجل  لتجاري.
 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 
 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 
درهم   100 بقيمة  حصة  جتماعية 
وتوزي ها  سدد  كتتابها   للو حدة 

كما 2لي :
 لسيد 2ونس حفاا 1000 حصة.
2ونس  2د2ر  لشركة   :  لتسيير 
محدودة  بتد ء  غير  ملدة  حفاا 
توقيع  لقانوا  ألسا�سي  تاريخ  من 
للشركة مع  عتماد توقي ه في جميع 

 ل قود و لوثائق  إلد رية و لبنكية.
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 
ديسمبر من   31 فاتب 2نا2ر وتنتهي في 

كل سنة.

من  2خصم ما قدره %5   :  ألرباح 
في  تكوين  الحتياطي  لقانوني  أجل 

حدود 1/5 من  لرأسمال.
وقد تم  إل2د ع  لقانوني باملحكمة 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 133087.

بمقت�سى مقتطف وبياا

260 P

SOKEESS
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

 إلقامة رقم 30،  لشقة 8، شارع 
موالي  حمد  لوكيلي، حساا، 

 لرباط
حل مسبق

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1 
20 ديسمبر 2022، قرر شركاء شركة 

SOKEESS SARL ما 2لي : 
حل  لشركة بشكل مسبق.

ت ييا  ملصفي للشركة في شخص 
 لسيد  ملجاهد عثماا.

:  إلقامة  ج ل  ل نو ا  لتالي 
موالي  شارع   ،8 30،  لشقة  رقم 
 حمد  لوكيلي، حساا،  لرباط مقر  

للتصفية.
تم  إل2د ع  لقانوني  وقد   -  2
 لدى  ملحكمة  لتجارية بالرباط 2وم 

18 2نا2ر 2023 تحت رقم 31ا.
261 P

 STE AL FAHD EL HABIB
CARS
SARL

تأسيس شركة 
وضع   2023 2نا2ر   12 بتاريخ  تم 
قانوا منظم لشركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية : 
 STE AL FAHD EL HABIB : لتسمية 

.CARS SARL
بدوا  كر ء  لسيار ت   :  لهدف 

سائق.
تجزئة  لريحاا   :  ملقر  الجتماعي 

رقم 680، قل ة  لسر غنة.
 ملدة : 99 سنة.

 100.000  :  لرأسمال  الجتماعي 

درهم مقسم على 1000 سهم من فئة 

100 درهم موزع كاآلتي :

 لسيد فهد  ملرسلي 330 حصة ؛

 لسيد  لحبيب  ملرسلي 0ا3 حصة ؛

 لسيد أنو ر  لساد ت 330 حصة.

من فاتب 2نا2ر إلى   :   لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

طرف  لسيد  من  تسير   :   إلد رة 

عبد  ملطلب لحرش.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2وم  لقل ة  لسر غنة    البتد ئية 

2 فبر 2ر 2023 تحت رقم 47/2023.

 لسجل  لتجاري : 5615.

262 P

SIS CONSEIL
مقاولة

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

في  لرباط،   2023 لسنة  2نا2ر   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة  تحرير  تم 

تحمل  وحيد  لتي  بشريك  محدودة 

 ملميز ت  لتالية :

 SIS CONSEIL : مقاولة   لتسمية 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد.

 لهدف :

و لهندسة  و الستشار ت  لتدقيق 

في أنظمة  التصاالت ؛

بر مج  لكمبيوتر  وبيع  شر ء 

وحلول  لكمبيوتر وأجهزة  لكمبيوتر 

وأجهزة  التصاالت ؛

در سات.
ضا2ة  زنقة   6  :  ملقر  الجتماعي 

 ،16 عو ،  لطابق  لر بع،  لشقة 

أكد ل،  لرباط.

مدة قيام  لشركة : 99 سنة  بتد ء 

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
رأسمال  لشركة : 2قدر ب 20.000 

200 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

100 درهم للو حدة موزعة كالتالي :
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طارق ج يط 200 حصة.

 لتسيير و إلمضاء : تسيير  لشركة 

طارق  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

ج يط.

بتوقيع  ملزمة  تصبب  لشركة 

طارق ج يط.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

ب د  قتطاع %5   : تقسيم  ألرباح 

2وزع  لباقي حسب  كاحتيط قانوني، 

قر ر  لشركاء.

 لتسجيل : تم  لتسجيل باملحكمة 

 2023 فبر 2ر   9  لتجارية للرباط 2وم 

تحت  لرقم 166047.
ملخص من أجل  لنشر

263 P

ORTHO PLUS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2020، قد  أكتوبر   23  لرباط بتاريخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذ ت شريك و حد.

.ORTHO PLUS : لتسمية 

بيع و ستير د   :  لهدف  الجتماعي 

تقويم  منتجات  وتوزيع  وتصد2ر 

 ألسناا.

رأسمال  لشركة : 100.000 درهم 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة  لو حدة 1000 سهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر : 3ا زنقة سيدي علي  كلماا 

شقة 22، أكد ل،  لرباط.

 ملسير : عصام بن عمر.

بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

بمحكمة  لرباط تحت رقم 147285.

264 P

STE ALICOM TRAVAUX
ش.م.م ذ ت شريك وحيد

ذ ت رأسمال 2قدر ب : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : حي  لخير، رقم 20 

عيا تاوجطات
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب يا 
تاوجطات بتاريخ 26 ديسمبر   2022، 
قررت  لجم ية  ل امة للشركة ذ ت 
شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 
 ،STE ALICOM TRAVAUX وحيد 
ذ ت رأسمال 2قدر ب 100.000 درهم 
 : مقرها  الجتماعي ب  2وجد   و لذي 
تاوجطات،  عيا   ،20 رقم  حي  لخير 

ما 2لي :
قبول بيع 1000 حصة  جتماعية 
لفائدة  علي  قور  ملكية  لسيد  في 

 لسيد محمد  قور.
 ستقالة  لسيد علي  قور كمسير 

للشركة.
مسير  محمد  قور  ت ييا  لسيد 
منب  محددة،  غير  وملدة  للشركة 
 لسيد محمد  قور جميع  لسلطات 
لتسيير  لشركة  و الختصاصات 

بإمضاء وحيد.
تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.

مسائل مختلفة.
كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 
تحت رقم   2023 بتاريخ فاتب فبر 2ر 

.461
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STE M2Z FRUIT
ش.م.م

ذ ت رأسمال 2قدر ب : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : شقة بالطابق 

 ألول، تجزئة  لنور، رقم 68، عيا 
تاوجطات

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ ب يا 
تاوجطات بتاريخ 28 ديسمبر   2022، 
قررت  لجم ية  ل امة للشركة ذ ت 
 STE M2Z  ملسؤولية  ملحدودة 
ب  2قدر  رأسمال  ذ ت   ،FRUIT
درهم و لذي 2وجد مقرها   100.000

 الجتماعي ب :

تجزئة  بالطابق  ألول،  شقة   

تاوجطات،  عيا   ،68 رقم    لنور، 

ما 2لي :

 ملو فقة على تقرير  لتصفية.

من   لتصفية  لنهائية  نطالقا 

 ليوم.

مهامه  من  زخنيني  محمد  إعفاء 

كمصفي للشركة وإبر ئه.

طلب تشطيب  لشركة من  لسجل 

 لتجاري رقم 54677.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بمكناس 

بتاريخ 2 فبر 2ر 2023 تحت رقم 1581.

266 P

STE NAGADESA
SARL

حي  ملدرسة،  ملنزل، رقم ا،  ملحل 

رقم 2، مركز كاف  لنسور، خنيفرة

غير  محضر  جتماع  بمقت�سى 

عادي بتاريخ 12 2نا2ر 2023 تم  تخاذ 

 لقر ر ت  لتالية :

رأسمال  في  :  لزيادة   1  لقر ر 

إلى  درهم   100.000 من   لشركة 

2.000.000 درهم.

محمد  ت ييا  لسيد   :  2  لقر ر 

 و لر وش و لسيدة سلوى بوتدغارت 

مسير  للشركة وذلك ملدة غير محددة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 

2023 تحت رقم 2023/49  7 فبر 2ر 

 لسجل  لتجاري رقم 3137.
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STE DICIPRO
SARL

رقم 13 زنقة 5 بلوك 3، حي أم 

 لربيع، خنيفرة

غير  محضر  جتماع  بمقت�سى 

عادي بتاريخ 2 2نا2ر 2023 تم  تخاذ 

 لقر ر  لتالي :

على  لشركة  :  لتشطيب   لقر ر 

مصفي  منير  وت ييا  لسيد  ليز2د 

للشركة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 

19 2نا2ر 2023 تحت رقم 2023/13 

 لسجل  لتجاري رقم 3ا37.
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CAFE BOUROUISSE
ش.م.م ش.و

مقهى، أعمال مختلفة

تجزئة  لفرح عمارة 15 رقم 01 حي 

 ملسيرة  لسفلى - خنيفرة

 لتأسيس
 27 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذ ت   2023 2نا2ر 

و حد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

باملو صفات  لتالية :

.CAFE BOUROUISSE : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

تجزئة  لفرح   :  ملقر  الجتماعي 

حي  ملسيرة   01 رقم   15 عمارة 

 لسفلى،خنيفرة.

 لغرض : مقهى، أعمال مختلفة.

 100.000 في  حدد   :  لرأسمال 

درهم موزع  إلى 1.000 حصة موزعة 

على  لشكل  لتالي :

 1000  : محمد  بورويس   لسيد 

حصة.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

 لسيد بورويس محمد وذلك ملدة غير 

محددة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 

 لقانوني للشركة لدى كتابة  لضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 

2023 تحت رقم 2023/47  7 فبر 2ر 

 لسجل  لتجاري رقم 733ا.

269 P



3141 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

BEASSUR
شركة مساهمة

رأسمالها 1.500.000 درهم
مقرها  الجتماعي : 09ا، طريق 
 لجد2دة، حي  لو زيس،  لد ر 

 لبيضاء
 لسجل  لتجاري بالجد2دة رقم 

5ا1017
ت د2ل  لنظام  ألسا�سي للشركة 

تغيير تسمية  لشركة
مد والت  محضر  بمقت�سى 
وغير   لجم ية  ل امة  ل اد2ة 
 2022 نوفمبر  فاتب  بتاريخ   ل اد2ة 
عملية  من  عند  النتهاء   ملن قدة 
لـ   MALAKU SARL شركة  تفويت 
لفائدة «أ»  فئة  من  سهما   5.250 

 MARSH MCLENNAN
MOROCCO، تقرر السيما ما 2لي :

تسمية  لشركة  تغيير 
 MARSH» وت ويضها بـ «BEASSUR»
MOROCCO»  بتد ء من تاريخ فاتب 

نوفمبر 2022.
فئة  من  سهم   5.250 تحويل 
 MARSH» لشركة  «أ»  ململوكة 
إلى   «MCLENNAN MOROCCO

5.25 سهما من فئة «ب».و
لذلك،  لنظام  تب ا  ت د2ل، 

 ألسا�سي للشركة.
تم  إل2د ع  لقانوني بكتابة ضبط 
بالد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 
تقييد  وتم   855185 رقم  تحت 
بالسجل  لتجاري   لت د2ل  ملت لق 
2نا2ر   23 بتاريخ   2819 رقم  تحت 

.2023
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 GROUPE OCEAMIC
 LAAYOUNE II BIOB SHRIMP

FISH SUD
G.O.L.B.S.F.S

تأسيس مجموعة ذ ت  لنفع 
 القتصادي

فاتب  بتاريخ  لل قد  ل رفي  تب ا 
فبر 2ر 2023 تم وضع قو نيا  لشركة 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 GROUPE       :  لتسمية           

 OCEAMIC LAAYOUNE II

 BIOB SHRIMP FISH SUD

.««G.O.L.B.S.F

: مجموعة ذ ت   لشكل  لقانوني  

 لنفع  القتصادي.   

توفيع جميع  لوسائل   :  ملوضوع 

تطوير  لنشاط  قصد   لالزمة 

 القتصادي لألعضاء في  ملجموعة.

شر ء، مساهمة في حصص وأسهم 

و ملجموعات  لصناعية   لشركات 

 لتي تتوفر على نشاط يشابه نشاط 

 ملجموعة.

30  ملنطقة   :  ملقر  لرئي�سي 
 لصناعية،   ل يوا  

طرف  لسيد  من  تسير   :  إلد رة 

عباد عبد  ل زيز.

بكتابة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بال يوا 

تحت رقم    2023 فبر 2ر   6 بتاريخ   

وتم تسجيلها بالسجل   3968/2023

رقم  تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاري 

5ا5اا.
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STE PESCANOCA
SARL AU

تأسيس
 17 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  شركة  إنشاء  تم   2023 2نا2ر 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

بالخصائص  لتالية :

.«PESCANOCA» : لتسمية  

هدف  لشركة  2ت لق   :  لنشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

بيع  لسمك بالجملة...

 408 :  لرقم   ملقر  الجتماعي 

 2 عمارة سمية شارع  لوالء  لشقة 

 لد خلة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.
رأس  ملال : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للو حدة.

توزيع رأس  ملال :  لسيد  لحسيا 

 لرضو ني : 1000 حصة.

 لتسيير : تم ت ييا  لسيد  لحسن 

غير  ملدة  للشركة  كمسير   لرضو ني 

محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بو دي  لذهب   البتد ئية 

 2023/140 رقم  تحت   2023 2نا2ر 

وبالسجل  لتجاري تحت رقم 23821.
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ALMA CUISINE
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

تب ا لل قد  ل رفي بتاريخ 7 فبر 2ر 

تم وضع قو نيا  لشركة ذ ت   2023

 ملميز ت  لتالية :

.ALMA CUISINE : لتسمية 

ذ ت   شركة    :  لشكل  لقانوني 

وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

2ت لق نشاط  لشركة   :  ملوضوع 

سو ء باملغرب أو خارجه :

:  ستير د  ملو د   لتجارة  لدولية 

 لبالستيكية و لتجارة  ل امة...

:  لحي  إلد ري زنقة   ملقر  لرئي�سي 

 لسمر ء رقم 18،  ل يوا.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 

فئة 100 للو حدة في ملك هشام  2ت 

 لحاج.

تسيير  لشركة من طرف   :  إلد رة 

وهشام  فؤ د  2ت  لحاج   لسيد ا 

 2ت  لحاج.

بكتابة  تم   :  إل2د ع  لقانوتي 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بال يوا 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   7 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   3982/2023

.44565
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STE J&L AFRICA LAW FIRM
SARL AU
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
2023 تم إنشاء شركة ذ ت   9 2نا2ر 
وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

بالخصائص  لتالية :
 J&L AFRICA LAW»  :   لتسمية 

.«FIRM
هدف  لشركة  2ت لق   :  لنشاط 

باملغرب وبالخارج ب :
و إلد رية   ملساعدة  لقانونية 
لألفر د  و ملر فقة  وخدمات  لدعم 

و لشركات و لجم يات...
 408 :  لرقم   ملقر  الجتماعي 
 2 عمارة سمية شارع  لوالء  لشقة 

 لد خلة.
من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.
 1.000 حدد في مبلغ   : رأس  ملال 
100 حصة من فئة  درهم مقسم إلى 

10 در هم للو حدة.
نجاة  :  لسيدة  رأس  ملال  توزيع 

خيري : 100 حصة.
تم ت ييا  لسيدة نجاة   :  لتسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  خيري 

محدودة.
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر وتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 
ا2  بتاريخ  بو دي  لذهب   البتد ئية 
 2023/103 رقم  تحت   2023 2نا2ر 
وبالسجل  لتجاري تحت رقم 23805.
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MAZANORD
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

تب ا لل قد  ل رفي بتاريخ 7 فبر 2ر 
تم وضع قو نيا  لشركة ذ ت   2023

 ملميز ت  لتالية :
.MAZANORD : لتسمية 

ذ ت   شركة    :  لشكل  لقانوني 
وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
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2ت لق نشاط  لشركة   :  ملوضوع 
سو ء باملغرب أو خارجه :

 لتجارة  لدولية :  ستير د  وتصد2ر 
جميع  ملو د و لتجارة  ل امة...

نادي  لضباط   :  ملقر  لرئي�سي 
عمارة 2 رقم 3،  ل يوا.

 لرأسمال : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 
ملك  لسيدة  في  للو حدة   100 فئة 

بشرى  ل سوري.
تسيير  لشركة من طرف   :  إلد رة 

 لسيدة بشرى  ل سوري.
بكتابة  تم   :  إل2د ع  لقانوتي 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بال يوا 
رقم  تحت   2023 فبر 2ر   7 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   3981/2023

.44563
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SOCIETE E.N.T.S.B
SARL AU

سجل تجاري رقم 5391
تغيير شركة

تم  لتغيير  عرفي  عقد  بمقت�سى 
باملميز ت  لتالية :

بيع   : حصص  لشركة  بيع   -  1
حمدي  من  لسيد  حصة   20.000
إلى  للحصة  درهم   100 ب  بوتباعة 

 لسيد سالم مبارك  لسباعي.
سالم مبارك   : مسير  لشركة   -  2

 لسباعي.
 SARL 3 - تغيير شكل  لشركة : من

.SARL AU إلى
باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   8 بتاريخ  بال يوا   البتد ئية 

2023 تحت رقم 23/3996.
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RAHTNA IMMOBILIERE
SARL

رأسمالها 100.000 درهم
حي  ألمل رقم 2ا شقة رقم 1 سال

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   2023 فبر 2ر   2  
محدودة  ملسؤولية ذ ت  لخصائص 

 لتالية : 

 RAHTNA  :  السم  لتجاري 

IMMOBILIERE

 لشكل  لقانوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية.

:  الن اش   لنشاط  الجتماعي 

 ل قاري.

درهم   100.000  :  لرأسمال 

مقسمة  لى  1000 حصة :
250  حصة لفائدة  لسيد قدور 

لفائدة  لسيد  حصة   250 و  شهير 

لفائدة  حصة   250 و  شهير  محمد 

 250 و  شهير  عبد  لكريم   لسيد 

حصة لفائدة  لسيد عبد  لنبي شهير.

 ملدة : 99 سنة .

 ملقر  الجتماعي : حي  المل رقم 2ا 

شقة رقم 1 سال.

بو سطة  تسيير  لشركة   :  ملسير 

محمد  و لسيد  شهير  قدور   لسيد 

شهير .

بكتابة  تم  ال2د ع  لقانوني  لقد 

لدى  ملحكمة  البتد ئية    لضبط 
رقم   2023 فبر 2ر   7 بتاريخ   بسال 

 لسجل  لتجاري  3اا37.
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CHARLIE MOROCCO
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 CHARLIE MOROCCO لشركة 

2022،  تفق  ديسمبر   27 بتاريخ 

شركاء  لشركة على ما 2لي :

عادل  لحساني  تفويت  لسيد 

0ا3 حصة :

ربيع  محمد  للسيد  حصة   170

 لحساني.

بنكروم  للسيدة  حصة   170

سكينة.

وتفويت  لسيد بنكروم  نس 330 

حصة للسيدة بنكروم سكينة.

ليصبب  لتقسيم  لجد2د 

للحصص كما 2لي :

 لسيد محمد ربيع  لحساني : 500 

حصة.

 500  : سكينة  بنكروم   لسيدة 

حصة.

عادل  لحساني   ستقالة  لسيد 
من  لتسيير  بنكروم  نس  و لسيد 
وت ييا  لسيد محمد ربيع  لحساني 
كمسير2ن  سكينة  بنكروم  و لسيدة 

جدد للشركة.
تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني  وقد 
 ملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

133076 بتاريخ 8 فبر 2ر 2023.
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 SERVICES
PHARMACEUTIQUES

SARL AU
«Enseigne «PHARMACIE JAMAL
« لخدمات  لصيدالنية» ش.م.م 

من شريك وحيد  لش ار «صيدلية 
جمال»

 2 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
تأسيس  لقانوا  تم   ،2023 2نا2ر 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
 ملحدودة من شريك وحيد خصائصها 

كاآلتي :
« لخدمات   :  لتسمية 
شريك  من  ش.م.م   لصيدالنية» 

وحيد.
 لش ار «صيدلية جمال».

 لغرض  الجتماعي : صيدلية.
عبد  تجزئة   :  ملقر  الجتماعي 
ا9 محل تجاري   لحفيظ عمارة رقم 
رقم 5 سيدي م روف  لد ر  لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.
 100.000  :  لرأسمال  الجتماعي 
1000 حصة بقيمة  درهم مقسم إلى 
لكل و حدة موزعة كما  درهم   100

2لي :
هاجر  للشريكة  حصة   1000

بكوش.
تم ت ييا كمسير وحيد   :  لتسيير 
محدودة  لسيدة  غير  وملدة  للشركة 
عبد  بزنقة  بكوش  لساكنة  هاجر 
 3 1  لشقة   لوهاب  لزقاق  لطابق 

 لد ر  لبيضاء.
فاتب  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

2نا2ر إلى 31 ديسمبر.

 ألرباح : ب د  قتطاع %5 لتأسيس 
2قسم   الحتياطي  لقانوني  لز ئد 

حسب قر ر  لشركاء.
تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 
 لقانوني في  ملحكمة  لتجارية بالد ر 
2وم  857021 رقم  تحت    لبيضاء 

 3 فبر 2ر 2023.
مقتطف وبياا
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 ISOLATION FROID
 ET EQUIPEMENT DE

TRANSPORT
SARL

 ل زل و لتبر2د وم د ت  لنقل 
ش.م.م

حل  لشركة
بمقت�سى محضر عرفي مؤرخ في 5 
تم  ن قاد  لجمع  ل ام   2023 2نا2ر 

 الستثنائي للشركة وقرر ما 2لي :
حل  لشركة.

مسيري  لشركة  لسيد   ستقالة 
جوي محمد و لسيد زغو ني حفيظ.

ت ييا  لسيد جوي محمد كمكلف 
بتصفية  لشركة.

ت ييا محل  لتصفية إقامة سكني 
شطر م سيدس   641 رقم   6 عمارة 

 لبرنو�سي  لد ر  لبيضاء.
تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني 
بكتابة  لضبط  ملحكمة   لقانوني 
رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

857675 بتاريخ 8 فبر 2ر 2023.
مقتطف وبياا

280 P

GEIA
بموجب قر ر  لجمع  ل ام بتاريخ 
تقرر  بالد ر  لبيضاء   2023 2نا2ر   23

ما 2لي :
 (81.000( تفويت  على   ملو فقة 
دنوا  رشيد  للسيد  حصة  ململوكة 
وأنس دنوا و لسيدة نزهة نصر هللا 

لصالح  لسيد علي بن جلوا.
وفق  مد والته  ب د   الجتماع 

 لقانوا و ألحكام  لنظامية :
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من  لسيد  كل  تمت  ستقالة 

رشيد دنوا وأنس دنوا.

بن  علي  ت ييا  لسيد  وتقرر 

وحامل  مغربي  لجنسية،  جلوا، 

 BE814346 رقم   لبطاقة  لوطنية 

 ملسير  لوحيد لفترة غير محددة.

مالحظة  ب د  وأشار  الجتماع، 

أنه  إلى  في  لشركة،  بيع  لحصص 

تم  ستيفاء  لشروط  لقانونية وأا 

2نص  به   لنظام  ألسا�سي  مل مول 

2قرر  ستمر ر  هذ   لوضع،  على 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 

وفقا للقانوا 96-5.

جميع  في  فصاعد ،  من  آلا 

عن  و ملستند ت  لصادرة   ألعمال 

يسبق  سم  أا  2جب   لشركة، 

متبوعا  أو  أو  ختصارها  « لشركة 

مسؤولية  ذ ت  «شركة  ب بارة 

محدودة».

باملحكمة  2تم  إل2د ع  لقانوني 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

856374 في 30 2نا2ر 2023.

281 P

BROD COLLECTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي 7 زنقة  حمد 

  لتوكي  لطابق  لثاني  لرقم 10

  لد ر  لبيضاء

س.ت 1ا5129

منبثق عن  لجمع  بمقت�سى قر ر 

بتاريخ للشركاء  غير  ل ادي    ل ام 

 10 2نا2ر 2023 تقرر ما 2لي :

على  لفسخ  تمت  ملصادقة   -  1

من  للشركة  بتد ء  ألو نه   لسابق 

تاريخه.

أميا  لدموا،  ت ييا  لسيد   -  2

مصفي للشركة.

تحد2د مقر  لتصفية بالد ر   -  3

 لبيضاء 7 زنقة  حمد  لتوكي  لطابق 

 لثاني  لرقم 10.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء 2وم 3 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 857090.
بياا مختصر

282 P

SOCIETE SHI CONCEPT

SARL AU

 ملقر  الجتماعي 21، زنقة أبو عبد 

هللا نافع إقامة بن عمر  لطابق  لر بع 

شقة 10  مل اريف  لد ر  لبيضاء

رأسمالها : 10.000 درهم

تأسيس
 8 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  لنظام  تم   2022 ديسمبر 

ذ ت  ملسؤولية  للشركة   ألسا�سي 

وفق  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 SHI CONCEPT»  :   لتسمية 

.«SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

بيع  ملو د  لغذ ئية   :  لغرض 

و ملشروبات وكذ   لتبغ.

 ملدة : 99 سنة.

أبو  زنقة   ،21  ملقر  الجتماعي 

عبد هللا نافع إقامة بن عمر  لطابق 

10  مل اريف  لد ر  شقة   لر بع 

 لبيضاء.

 لرأسمال : 10.000 درهم مقسمة 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

بن  عماد  2متلكها  لسيد  للو حدة 

علي.

 لتسيير : عماد بن علي.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

4807  لسجل  لتجاري 570789.

283 P

MIRA SPLASH
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   2022 سبتمبر   19 بتاريخ 
ذ ت  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 
وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

بالخصائص  لتالية :
 MIRA SPLASH»  :   لتسمية 

.«SARL AU
 لهدف  الجتماعي : صنع  لشموع 
أمالح  عطور  تصنيع  و لفوند ا 

 الستحمام.
تصنيع  لقط ة  لزخرفة.

 لتجارة  ل امة.
أعمال مختلفة.

شارع  لهند   :  ملقر  الجتماعي 
عمارة A  ملحل 35 قبيبات  لرباط.

 ملدة  الجتماعية : 99 سنة  بتد ء 
من تاريخ تأسيسها.

 100.000  :  لرأسمال  الجتماعي 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت كما 2لي :
 1000 بوعيس  كنزة   لسيدة 

حصة.
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 
كل  من  ديسمبر   31 إلى  2نا2ر  فاتب 

سنة.
بوعيس  كنزة  :  لسيدة   لتسيير 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
تم إ2د ع  لسجل  لتجاري بمكتب 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
بتاريخ 17 2نا2ر 2023 تحت رقم 396 

إ2د ع قانوني.
284 P

 STE MERCURY
TRANSLATION

SARL
شركة محدودة  ملسؤولية

 لرأسمال  الجتماعي : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي :  لطابق  ألر�سي 
عمارة 381 تجزئة موالي مس ود 

مكناس

في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 
2023 بمكناس تأسست  فاتب فبر 2ر 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مميز تها كاآلتي :
 STE MERCURY  :  لتسمية 

.TRANSLATION SARL
 لرأسمال : 100.000 درهم.

هشام  لر س  :  لسيد   لشركاء 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

.D754306 رقم
هنيدة  لحاملة  أسماء   لسيدة 
رقم  لبطاقة  لت ريف  لوطنية 

.C53753ا
:  لطابق  ألر�سي   ملقر  الجتماعي 
مس ود  موالي  تجزئة   381 عمارة 

مكناس.
تنظيم   :  لهدف  الجتماعي 

 ملناسبات - وكيل أعمال.
سنة   99 في  حددت  ملدة   :  ملدة 
تبتدئ من تاريخ  لتسجيل في  لسجل 

 لتجاري.
: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 
 لسيد هشام  لر س  لحامل لبطاقة 
 D754306 رقم   لت ريف  لوطنية 
خمس  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 
بمحضر  للتجد2د  قابل  سنو ت 

إر دته.
تم  إل2د ع  لقانوني   :  إل2د ع 
بتاريخ  بمكناس  باملحكمة  لتجارية 
رقم   585 تحت رقم   2023 فبر 2ر   8

 لسجل  لتجاري : 58205.
286 P

A.V.S.N
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 15 زنقة سبو 
مكتب ا  لطابق 7،  لقنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة تم وضع  لقانوا  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :
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.«A.V.S.N SARL AU» : لتسمية 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة بشريك وحيد.

سبو  زنقة   15  :  ملقر  الجتماعي 

مكتب ا  لطابق 7،  لقنيطرة.

في  :  لتجارة  موضوع  لشركة 

 ألجهزة  مل لوماتية -  لتجارة  ل امة.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  جتماعية   1.000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للو حدة.

 ملدة : 99 سنة.

: أسند إلى  لسيد حريش   لتسير  

سهيل.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 68103.

287 P

DINA PLANNER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : متجر 2  لطابق 

 R ألر�سي في  ل مارة  ملغرب  ل ربي 

3-6،  لقنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة تم وضع  لقانوا  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 DINA PLANNER»  :  لتسمية 

.«SARL AU

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة بشريك وحيد.

: متجر 2  لطابق   ملقر  الجتماعي 

 R ألر�سي في  ل مارة  ملغرب  ل ربي 

3-6،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة : مستغل مقهى - 

مستغل مط م -  لتجارة  ل امة.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  جتماعية   1.000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم للو حدة.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسير  : أسند إلى  لسيد  لرو ني 

محمد.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 68105.

288 P

LES TROIS MAINS
SARL

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
 لرأسمال  الجتماعي 100.000 درهم

سجل تجاري 16579 بالرباط

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

وضع  تم  بالرباط،   2023 2نا2ر   13

محدودة  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

 ملسؤولية مو صفاتها  آلتية :

 LES TROIS MAINS  :  لتسمية 

.SARL

 لهدف  الجتماعي : مقهى - مط م.

 ملقر  الجتماعي : حي 9 إقامة زهرة 

 لرياض محل 5 حي  لرياض  لرباط.

في  محدد   :  لرأسمال  الجتماعي 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

100 درهم للحصة  لو حدة  حصة بـ 

على  لشكل  وموزعة  محررة  كلها 

 لتالي:

 لسيد فهد فريدي : 500 حصة.

 لسيدة مريم  ميا : 500 حصة.

 لتسيير : تسيير  لشركة من طرف 

:  لسيد فهد فريدي  لحامل   ملسير 

رقم  لبطاقة  لت ريف  لوطنية 

.AA49894

بالسجل  تم  لتصريب  لقد   -  II

 لتجاري باملحكمة  لتجارية بالرباط 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   7 بتاريخ 

ا13301.
للخالصة و لتذكير

289 P

COACH MANSOURIA
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

 لرأسمال  الجتماعي 100.000 درهم
سجل تجاري 166067 بالرباط

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
وضع  تم  بالرباط،   2023 2نا2ر   18
محدودة  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

مو صفاتها  آلتية :
 COACH  :  لتسمية 

.MANSOURIA SARL AU
:  الستشار ت   لهدف  الجتماعي 

 إلد رية - تدريب.
ب مارة  توطيا   :  ملقر  الجتماعي 
30 شقة 8 زنقة موالي  حمد لوكيلي 

حساا  لرباط.
في  محدد   :  لرأسمال  الجتماعي 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم للحصة  لو حدة   100 حصة بـ 
كلها محررة وموزعة على  لشكل  لتالي :
 : منسوري  لبشيخي   لسيدة 

1000 حصة.
 لتسيير : تسيير  لشركة من طرف 
منسوري  لبشيخي  :  لسيد   ملسير 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحاملة 

.F288222 رقم
بالسجل  تم  لتصريب  لقد   -  II
 لتجاري باملحكمة  لتجارية بالرباط 
رقم  تحت   2023 فبر 2ر   9 بتاريخ 

.133129
للخالصة و لتذكير

290 P

MTB PHARMA
SARL

 27 طبقا لل قد  ل رفي  ملؤرخ في 
 MTB  2نا2ر 2023 تم تأسيس شركة

PHARMA ذ ت  لبيانات  لتالية:
رأس  ملال : 100.000 درهم.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية  ملحدودة.

 ملقر : حي  لنصر  لقطاع 7  لرقم 
280 عيا عودة تمارة.

 1000 حصة   100  :  لحصص 

درهم لكل حصة.

 لسيد محمد عيني 50 حصة.

 لسيد طارق قدوري 50 حصة.

 لتسيير :  لسيد محمد عيني.

 لتسيير :  لسيد طارق قدوري.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

 لهدف : 

تجارة حرة.

بيع وشر ء وتوزيع مو د  لتجميل.

بيع وشر ء وتوزيع  لرو ئب.

باملحكمة  إلبتد ئية  وتم  إل2د ع 

تحت   2023 فبر 2ر   7 بتاريخ  بتمارة 

عدد 138315.

291 P

 SOCIETE OULAD LHAJ EL

MAKI
SARL

RC : N°3193

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

2نا2ر   12 بتاريخ   إلستثنائي  ملن قد 

2023 بمقر  لشركة تقرر ما 2لي :

2متلكها  حصة  لتي   200 تفويت 

إلى  لسيد  صد2قي  حمد   لسيد 

صد2قي محمد )200 حصة(.

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.

تم  إل2د ع  لقانوني   :  إل2د ع 

باملحكمة  إلبتد ئية  بكتابة  لضبط 

تحت   2023 فبر 2ر   7 في  بالرشيد2ة 
رقم 2023/71.

292 P

SOSAITRA
S.A.R.L

ت د2الت قانونية
إثر  لجمع  ل ام  إلستثنائي  على 

ذ ت  شركة   SOSAITRA ملساهمي 

 ملسؤولية  ملحدودة ،  لبالغ رأسمالها 

1.000.000.00 درهم و لكائن مقرها 

 إلجتماعي بتجزئة موالي رشيد، بلوك 
F رقم 119  ل يوا، تقرر ما 2لي :
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حصر غرض  لشركة في  ألنشطة 
 لتالية :

صيانة جميع أنو ع  آلآلت.
عامة  ميكانيكية  صيانة  إصالح 
لجميع  وتشخيص  كهرباء  تكييف 
ميكانيكية  هياكل  أنو ع  آلآلت، 
هياكل  أنو ع  جميع  وإصالح  تصنيع 
و لشاحنات  للمقطور ت   ملركبات 
و لقو رب  و آلآلت  و لحافالت 
مركبات  وجميع  و ملركبات  لخفيفة 

 لبضائع  لثقيلة.
تسويق وتوريد جميع أنو ع قطع 
وجميع  و ملركبات  غيار  لسيار ت 
وأدو ت  مليكانيكا  أنو ع  آلآلت 

وكهرباء  لسيار ت.
مركبات  ودهاا  أعمال  لصاج 
 لبضائع  لخفيفة و لثقيلة  ملختلفة 

وجميع  ألعمال  ملماثلة.
أعمال  لجميع  تقد2م  لخدمات 

 لصيانة في بيئة صناعية.
أعمال  لسفع  لرملي  جميع 

و لطالء في بيئة صناعية.
تأجير أنو ع آالت  لبناء و لر ف ات 
وم د ت  وم د ت  لنقل  وكالرك 

 ملناولة.
ومو د  ملحقات  وتصد2ر   ستير د 

لإلستخد م  لصناعي.
كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  إلبتد ئية بال يوا 
رقم  تحت   2023 فبر 2ر   8 بتاريخ 

.3991
293 P

CMR RPATRIMOINE
شركة  ستثمار عقاري ذ ت قو عد 

 )SPI-RFA( تشغيلية مخففة
على شكل شركة مجهولة ذ ت رأس 

مال متغير
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد رسمي محرر بتاريخ 
إنشاء  تم  فقد   ،2022 نوفمبر  ا1 
قو عد  ذ ت  عقاري  شركة  ستثمار 
على   ،)SPI-RFA( مخففة  تشغيلية 
شكل شركة مجهولة ذ ت رأس مال 

متغير، تتمتع بالخصائص  لتالية :

- لتسمية :
.CMR RPATRIMOINE 

: 2تمثل هدف  -  لغرض: )فهرس( 
وإد رة  ألصول  ملكية  في   لشركة 

 ل قارية  ملؤجرة. 
عمارة  -مقرها  إلجتماعي: 
شارع  للتقاعد،   لصندوق  ملغربي 
 ل رعار، حي  لرياض صندوق  لبر2د 

2.048 –  لرباط.
-  ملدة: 99 سنة.

-رأس  ملال  ألولي: 
50.000.000،00 درهم

- لشركاء: 
 La Caisse Marocaine des  

. Retraites
 Fond Commun de Placement

. CMR Actions
 Fond Commun de Placement

 . CMR BONDS
-  إلد رة: AJARINVEST SA ممثلة 
نور  لد2ن  بمد2رها  ل ام  لسيد 

طهري  لسنة  ملدنية: 2022.
تم  إل2د ع  لقانوني   .II
بتاريخ بالرباط   باملحكمة  لتجارية 
.D133030 8 فبر 2ر2023، تحت رقم

ملخص قصد  لنشر

294 P

SOCIETE RABAT PAINT
S.A.R.L A.U

 CAPITAL SOCIAL : 100.000.00
DH

996 تجزئة سال  لجد2دة  حصيا 
سال  لجد2دة

تصفية  لشركة
بسال  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   2022 ديسمبر   28 بتاريخ 

 ملصادقة على ما 2لي :
 SOCIETE  : تصفية  لشركة 
 RABAT PAINT S.A.R.L A.U

وتصفيتها  لطوعية.
للشركة  لسيد  كمصفي  ت ييا 
 996 برقم  قيدي  لقاطن  محمد 
سال  سال  لجد2دة  حصيا  تجزئة 

 لجد2دة إلى  نتهاء مدة  لتصفية.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني: 

بسال  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   7 بتاريخ 

0513ا.

295 P

STE. RH NEGOCE SYSTEME
SARL

شركة إر أش نيغوس سيستيم 

ش.م.م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

61 شارع لال2اقوت ز وية مصطفى 

 مل اني  لطابق 2  لرقم 62 

 لد ر لبيضاء

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2023 2نا2ر   18 بتاريخ   لد ر لبيضاء 

لشركة  وضع  لقانوا  ألسا�سي  تم 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  ملميز ت 

 لتالية :

إر أش نيغوس  شركة   :  لتسمية 

.RH NEGOCE SYSTEME سيستيم

 لهدف  إلجتماعي :

 ملقاولة في  لبناء بجميع أشكالها.

بيع،  ستغالل  تسيير،  إقتناء، 

و لغير  جميع  لبنا2ات  ملشيدة 

مشيدة.

لإلستخدمات  تشييد  ملباني 

أو  إل2جارية،  أو  لتجارية   لسكنية 

و إلنشاء ت  مل دنية.

كل  ملنتجات،  ملو د  في   ملتاجرة 

 ألولية،  آلآلت و ألدو ت.

 ستير د وتصد2ر.

 ملتاجرة بصفة عامة.

كل  ل مليات  عامة  وبصفة 

 لتجارية،  لصناعية،  ملالية، 

و ملنقولة  ملرتبطة بطريقة   ل قارية، 

من  بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

 ألهد ف  ملبينة أعاله و لتي تمكن من 

تنمية  لشركة.

شارع   ،61  :  ملقر  إلجتماعي 

مصطفى  مل اني  ز وية  لال2اقوت 

 لطابق 2  لرقم 62  لد ر لبيضاء.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

في  محدد  :  لرأسمال   لرأسمال 

إلى  مقسمة  درهم    100.000.00

درهم   100 فئة  من  حصة   1.000

محررة  جمي ها  للحصة  لو حدة 

ومسندة إلى :

 500  لسيد عبد  لرحيم حسا2ني 

حصة.

 لسيد أحمد ر �سي 500 حصة.

لإلحتياط  لقانوني   %  5  :  ألرباح 

سو ء  تقرير  لشركاء  حسب  و لباقي 

2وزع أو 2نقل.

مسير2ن  بصفة  ت ييا   :  لتسيير 

للشركة وملدة غير محددة.

 لسيد عبد  لرحيم حسا2ني .

و لسيد أحمد ر �سي.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2023 فبر 2ر   7 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

تحت رقم 857226.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجاري 

5ا5709.
بياا مختصر

296 P

REGENCY & CO
SARL

شركة رجن�سي & كو ش.م.م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تجزئة مستونة زنقة ا2 رقم 26، 

 لد ر لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 348623

تغيير  لغرض  إلجتماعي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر   20 بتاريخ   لد ر لبيضاء 

كو ش.م.م   & لشركة رجن�سي   2023

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
تقرر  درهم   100.000.00 رأسمالها 

ما 2لي :

و لنشاط  عن  لهدف   لتخلي 

 لتالي: صناعة.
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من  لقانوا   3 تغيير  لفصل 

 ألسا�سي  لجد2د.

على  لقانوا  ألسا�سي   ملصادقة 

 لجد2د.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2023 فبر 2ر  بتاريخ 8  بالد ر لبيضاء 

تحت رقم 857555.
 بياا مختصر

297 P

DEPINVEST

SARL

دبأنفيست ش.م.م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

61 شارع لال2اقوت ز وية مصطفى 

 مل اني  لطابق 2  لرقم 62 

 لد ر لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 503955

زيادة رأسمال  لشركة
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

2نا2ر   23  إلستثنائي  ملن قد بتاريخ  

شركة  دبأنفيست   لشركة   2023

رأسمالها  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

100.000.00 درهم تقرر ما 2لي :

بما  رأسمال  لشركة  زيادة 

درهم   1.900.000.00 قدره 

إلى  درهم   100.000.00 من  لرف ه 

2.000.000.00 درهم.

من  لقانوا  و7   6 تغيير  لفصول 

 ألسا�سي للشركة.

على  لقانوا  ألسا�سي   ملصادقة 

 لجد2د.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2023 فبر 2ر   2 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

تحت رقم 856782.
بياا مختصر

298 P

VICHY TOURS
SARL AU

رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : حي  ملنزه رقم 313 

محل رقم 1 ي قوب  ملنصور  لرباط

 20 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2023 2نا2ر 

 VICHY TOURS تحمل  سم 

ش.ذ.م.م.د.ش.و تتوفر على  ملميز ت 

 لتالية :

رقم  حي  ملنزه   :  ملقر  إلجتماعي 

ي قوب  ملنصور   1 رقم  محل   313

 لرباط.

 لهدف  إلجتماعي :كر ء  لسيار ت 

بدوا سائق.

مدة  إلستمر ر : 99 سنة.
درهم   100.000.00  : رأس  ملال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع كما 2لي :

 لسيدحمزة فوزي 1000 حصة.

تم ت ييا  لسيد جمال   :  لتسيير 

ملدة  للشركة  كمسير   بن  لطالب 
زمنية غير محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  إلجتماعية 

فاتب 2نا2ر وتنتهي في 31 ديسمبر.

لتكوين   % 5 :ب د  قتطاع   ألرباح 

2وزع  صندوق  إلحتياط  لقانوني 

 لباقي على  لشركاء حسب حصصهم. 

باملحكمة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

تحت  لسجل  بالرباط   لتجارية 

 لتجاري رقم 166031.

299 P

SISTER’S SPA
SARL

رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : تجزئة  لنصر 

 ملستقبل رقم 119  لطابق  ألر�سي 

تمارة

 13 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2نا2ر 2023، تم تأسيس شركة تحمل 

 سم SISTER’S SPA ش.ذ.م.م تتوفر 

على  ملميز ت  لتالية :

تجزئة  لنصر   :  ملقر  إلجتماعي 

119  لطابق  ألر�سي  رقم   ملستقبل 

تمارة.

 لهدف  إلجتماعي :

و لحالقة  مركز  لتجميل 

للسيد ت.

مدة  إلستمر ر : 99 سنة.
درهم   100.000.00  : رأس  ملال 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع كما 2لي :

 لسيدة مونى ن يم 500 حصة.

 لسيدة سلوى ن يم 500 حصة.

تم ت ييا  لسيدة مونى   :  لتسيير 

ن يم و لسيدة سلوى ن يم كمسيرتيا 

للشركة ملدة زمنية غير محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  إلجتماعية 

فاتب 2نا2ر وتنتهي في 31 ديسمبر.

 ألرباح : ب د  قتطاع 5 % لتكوين 

2وزع  صندوق  إلحتياط  لقانوني 

 لباقي على  لشركاء حسب حصصهم. 

باملحكمة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

تحت  لسجل  بتمارة   إلبتد ئية 

 لتجاري رقم 138327.

300 P

مقهى يانور
CAFE YANOR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 10.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : 15، شارع  ألبطال 

شقة رقم ا أكد ل  لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 152125 

 لرباط

حل مسبق للشركة
قرر   ،2022 ديسمبر   31 بتاريخ 

 لشريك  لوحيد ما 2لي :

للشركة  بالحل  ملسبق   ل مل 

من  وإحالتها للتصفية  لحبية  بتد ء 

هذ   ليوم.

تولي مهام  ملصفي.

باملقر  مقر  لتصفية  تحد2د 

 إلجتماعي.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2023 فبر 2ر   6 بالرباط بتاريخ 
رقم 132909.

بت د2ل  لسجل  وضع  لتصريب 

لدى  بكتابة  لضبط   لتجاري 

بتاريخ  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

من   909 تحت رقم   2023 فبر 2ر   6

 لسجل  لترتيبي.
من أجل  لنشر و إلشهار

 ملصفي

301 P

MDF SERVICES
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 50.000.00 درهم 

 لطابق  ألر�سي قطاع د ل 1295 حي 

 لرحمة سال

 لسجل  لتجاري : 30795

 لت ريف  لضريبي : 33677149

شهادة  لت ريف  ملوحد : 

002211588000033

غير  تب املد والت  لجمع  ل ام 

2023 لشركة  2نا2ر   9  ل ادي بتاريخ 

شركة   MDF SERVICES SARL
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذ ت 

50.000.00 درهم، ومقرها  إلجتماعي 

 لطابق  ألر�سي قطاع د ل 1295 حي 

 لرحمة سال تقرر ما 2لي :

 إلقر ر و ملصادقة على زيادة رأس 

درهم عن   525.000.00 بمبلغ   ملال  

طريق  لحساب  لجاري للشركاء.

طريق  عن  رأس  ملال  تخفيض 

 متصاص  لخسائر  إلجتماعية حتى 

325.000.00 درهم.

 6 ) ملادتاا   لت د2الت  لقانونية 

و7).

باإلجر ء ت  للقيام   لصالحيات 

 لقانونية.

لدى   : تم  إل2د ع  لقانوني  وقد 

فاتب  2وم  بسال   ملحكمة  إلبتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 40482.

302 P
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 ODD OTO
 SARL.AU

محرر عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام  تكوين  تم   2023 2نا2ر   31  
ذ ت  ملسؤولية  لشركة  أسا�سي 
وحيد   شريك  ذ ت   ملحدودة 

خصائصها كالتالي:
   .ODD OTO : لتسمية 

تمارس  لشركة  ألهد ف   لهدف: 
 لتالية: 

- ستير د  لسيار ت  لجد2دة 
و ملست ملة.

  الستير د و لتصد2ر.
 ستير د م د ت  إلس اف و ل تاد.      
زنقة  وسلو   :  ملقر  إلجتماعي 
 لطابق  ألر�سي إقامة ضياء رقم  30 

مكتب ا3  ملحيط  لرباط.
رأس  ملال  إلجتماعي :عشرة ألف  
مقسم إلى مائة   )10.000.00( درهم 
حصة قيمة كل و حدة مائة   )100(

درهم )100.00).
تم ت ييا   لسيد محمد   لتسيير: 
لبطاقة  لت ريف  بزيد   لحامل 
كمسير   K581931 رقم    لوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   إل2د ع  لقانوني 
كتابة  لضبط  لدى   مللف  لقانوني 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 166065 .
303 P

STE SMAHAN FOOD
SARL AU

تأسيس شركة
 2 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم تأسيس شركة ذ ت   2023 2نا2ر 
مسؤولية محدودة بشريك و حد لها 

 ملو صفات  لتالية :
.SMAHAN FOOD : لتسمية 

 لهدف  إلجتماعي :
  لوجبات  لسري ة و لخفيفة.

تجزئة  لنرجس   :  ملقر  إلجتماعي 
رقم 16 تيفلت.

 لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 
في 100.000.00 درهم.

: عيا  لسيد عزيز  تسيير  لشركة 

جميع  مع  للشركة  مسير  لحرش 

 لصالحيات.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  إلبتد ئية بتيفلت 

تحت  لسجل  لتجاري 9اا1.
للنسخ و لبياا

 لوكيل

304 P

STE. WAFAE TAZYITE SNC
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملن قد في 12 2نا2ر 2023:

 STE. شركة  لتضامن  تصفية 

مقر   WAFAE TAZYITE SNC

حي  اا3  رقم  تصفيتها  إلجتماعي 

 الصالة وملاس  لخميسات.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

بالخميسات تحت عدد 19 بتاريخ 27 

2نا2ر 2023.

305 P

DAR EL ALAMI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

 لسجل  لتجاري  لرباط : 121607

تصفية  لشركة
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

 إلستثنائي  ملن قد بتاريخ 31 ديسمبر 

 DAR EL ALAMI لشركة   2022

شركة ذ ت مسؤولية محدودة مقرها 
فال  ز وية شارع   32 رقم   إلجتماعي 

ولد عمير وزنقة بهت أكد ل  لرباط 

تقرر ما 2لي :

تقرير  لتصفية  مر ج ة  ب د 

 ملقدم من طرف مسير  لشركة  لسيد 

محمد  ل لمي تقرر:

  DAR EL ALAMI تصفية شركة 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة.

من  لسجل  تشطيب  لشركة 

 لتجاري.

محمد  ل لمي  ذمة  لسيد  إبر ء 

بصفته مصفي للشركة.

لدى كتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2023 فبر 2ر   3 بتاريخ 

.132859
وهذ  بمثابة مقتطف وبياا

306 P

DEMARCHES EXPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت شريك  لوحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

 لسجل  لتجاري  لرباط : 76803
تصفية  لشركة

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
 إلستثنائي  ملن قد بتاريخ 31 ديسمبر 
 DEMARCHES لشركة   2022
مسؤولية  ذ ت  شركة   EXPRESS
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مقرها 
زنقة دكار إقامة   3  إلجتماعي عمارة 

دكار  لرباط تقرر ما 2لي :
تقرير  لتصفية  مر ج ة  ب د 
 ملقدم من طرف مسير  لشركة  لسيد 

 لبشير ل ميري رحال تقرر:
 DEMARCHES شركة  تصفية 
مسؤولية  ذ ت  شركة     EXPRESS

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.
من  لسجل  تشطيب  لشركة 

 لتجاري.
ل ميري  ذمة  لسيد  لبشير  إبر ء 

رحال بصفته مصفي للشركة.
لدى كتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2023 فبر 2ر   3 بتاريخ 

.132858
وهذ  بمثابة مقتطف وبياا

307  P

MAROUDI NEGOCE
SARL AU

رقم  لسجل  لتجاري : 138339
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع  تم  بتمارة،   2023 2نا2ر   10  
محدودة  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.

MAROUDI NEGOCE : لتسمية 

.SARL AU

 لهدف  إلجتماعي :

 مل امالت  ل قارية.

تأجير  ملباني  أو  بيع  أو  شر ء 

و لشقق و لفيالت و ألر �سي.

أشغال  لبناء و لهندسة  ملدنية.

 لتجارة في جميع  ملنتجات بجميع 

أشكالها.

أعمال متنوعة.

1  ل مارة  أمل   :  ملقر  إلجتماعي 
رقم 1 محل رقم 2 سيدي 2حيى زعير 

تمارة.

مدة  لشركة : 99 سنة.

:   لسيد محمد ش يل   لرأسمال 

1000 سهم /1000 سهم.

عبد  :  لسيد  ملارودي   لتسيير 

 ل زيز.

 لسنة  إلجتماعية : من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة   : تم  إل2د ع  لقانوني 

بتمارة  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   9 بتاريخ 

ا991.

308 P

 A.T UNIVERSO

COMMERCE

SARL AU

 لسجل  لتجاري رقم 9ا1311

 لفسخ  ملسبق للشركة
بمقت�سى محضر  لقر ر  الستثنائي 
قرر   ،2023 2نا2ر   31 بتاريخ  بتمارة 

 لشريك  لوحيد ما 2لي :

فسخ  لشركة  بتد ء من 31 2نا2ر 

وت ييا  لسيد صالح  لد2ن   ،2023

كما  للشركة،  كمصفي   لضرس 

ت يا مقر  لتصفية باملقر  الجتماعي 

للشركة 137 حي  ملسيرة 1 تمارة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتمارة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

9 فبر 2ر 2023، تحت رقم 9910.

309 P
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شركة هيجي ماتي
ش م م ش و

ملحضر  لجمع  ل ام  تب ا 
 2023 19 ديسمبر   الستثنائي بتاريخ 
لشركة هيجي ما تي ش م م ش و، 
درهم،  لكائنة   100.000 رأسمالها 
ب شقة رقم 35 مكرر بالطابق  ألول 
شارع موالي رشيد قطاع ا حي  لفتب 

 لقرية سال.
تقرر ما 2لي :

بيع جميع  لحصص  الجتماعية 
من  لسيد2ن  لغزو ني  لضاوي 900 

حصة.
و لغزو ني عبد  لسالم 100 حصة 
لتصبب  سري  رضو ا  إلى  لسيد 

1000 حصة.
من  لسيد2ن  كل   ستقالة 
عبد  و لغزو ني   لغزو ني  لضاوي 
 لسالم وتسمية  لسيد رضو ا سري 

مسير جد2د للشركة.
رقم  من  تحويل  ملقر  الجتماعي 
مكرر بلوك س  لحي  لصناعي   656
حي  لرحمة سال إلى  لكائنة ب شقة 
شارع  بالطابق  ألول  مكرر   35 رقم 
موالي رشيد قطاع ا حي  لفتب  لقرية 

سال.
ت هد  ملشتري أنظر  ملحضر.

تحويل  لشكل  لقانوني من ش م 
م إلى ش م م ش و.

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة.
بمحكمة  لقنيطرة  تم  إل2د ع 
فبر 2ر   6 بتاريخ  0512ا  رقم  تحت 

.2023
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 PHARMACIE AL
MOROUNA

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت شريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالد ر 
 ،2022 أكتوبر   25 بتاريخ   لبيضاء 
لشركة  أسا�سي  نظام  تأسيس  تم 
وخصائصها  محدودة  ملسؤولية 

كالتالي :

 PHARMACIE AL  :  لتسمية 

محدودة  شركة   MOROUNA

 ملسؤولية، ذ ت شريك وحيد.

و ستغالل  تسيير   :  ملوضوع 

جميع  ملنتجات  لبيع  صيدلية  أي 

 لصيدالنية.

باب  برنامج   :  ملقر  الجتماعي 
أنا�سي  لطابق  ألر�سي C13GH6 رقم 

7 سيدي مومن  لد ر  لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

 لرأسمال  الجتماعي و لحصص:

 لرأسمال محدد في 50.000 درهم 

 100 بقيمة  حصة   500 إلى  مقسم 

مسجلة  للحصة  لو حدة،  درهم 

ومحررة نقد  من طرف  لسيدة هدى 

 لطيرة  إلدري�سي.

 لتسيير :  لشركة مسيرة من طرف 

 لسيدة هدى  لطيرة  إلدري�سي.

 لسنة  الجتماعية : من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر.

و لسجل   إل2د ع  لقانوني 

تم  إل2د ع  لقانوني   :  لتجاري 

للد ر  لبيضاء  باملحكمة  لتجارية 

2022 تحت  لرقم  ا1 نوفمبر  بتاريخ 

رقم  و لسجل  لتجاري   846084

.562203
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 STE NADIR

INTERNATIONAL
SARL AU

لشركة  لقر ر  لجمع  ل ام  تب ا 

 STE NADIR INTERNATIONAL

ذ ت  ملسؤولية  شركة   ،SARL AU
درهم   100.000 ر سمالها   ملحدودة، 

ومقرها  الجتماعي حي  مليل رقم 121 

قل ة  لسر غنة تقرر بتاريخ 17 2نا2ر 

: 2023

حل  لشركة.

كمحل لحل  ت ييا مقر  لشركة، 

 لشركة.

لحل  ند2ر  محمد  ت ييا  لسيد 

 لشركة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2وم  بقل ة  لسر غنة   البتد ئية 

2 فبر 2ر 2023، تحت رقم 52/2023.
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STE SOGEFICOM
قر ر  لجم ية  ل امة  بمقت�سى 

2نا2ر   20  لغير  ل اد2ة  ملن قدة 2وم 

 STE MORROCAN لشركة   2023

ومقرها   NEW FASHION SARL

 الجتماعي 814 شارع جابر  بن حياا 

 لحي  لصناعي سيدي بر هيم فاس.

و بر ء  لسيدة  لشارف   ستقالة 

خد2جة.

:  لسيد  و المضاء   لتسيير 

 ل مر ني محمد.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

رقم  تحت  بفاس   ملحكمة  لتجارية 

2023/6118 بتاريخ 8 فبر 2ر 2023.
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RABAT MOBI MAT INFO
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

 لسجل  لتجاري : 62991

تصفية  لشركة
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

 الستثنائي  ملن قد بتاريخ 31 ديسمبر 

 RABAT MOBI MAT لشركة   2022

INFO شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

مقرها  ذ ت  لشريك  لوحيد، 
 الجتماعي : 8 زنقة  لتشاد شقة رقم 

5  ملحيط  لرباط، تقرر ما 2لي :

تقرير  لتصفية  مر ج ة  ب د 

 ملقدم من طرف مسير  لشركة  لسيد 

 رجد ل محمد، تقرر :

 RABAT MOBI شركة  تصفية 

مسؤولية  ذ ت  شركة   MAT INFO

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

من  لسجل  تشطيب  لشركة 

 لتجاري.

ذمة  لسيد  رجد ل محمد  إبر ء 

بصفته مصفي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2023 فبر 2ر   3 بتاريخ 

.132856
وهذ  بمقتطف وبياا
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 الستاذ  ملصطفى بلحسن

موثق بتمارة
عمارة 166 رقم ا شارع موالي  دريس

 ملسيرة 1 تمارة

 لهاتف : 0537606707

رشكة أنفور ماسيون برسيسينغ 

سريفيس

ش م م
محضر  لجمع  ل ام  الستثنائي

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
 2019 مارس   6  الستثنائي  ملؤرخ في 
و لذي تم وض ه لدى مكتب  ألستاذ 
قرر  لشركاء  بلحسن  ملصطفى 
برسيسينغ  ماسيوا  «أنو  لشركة 
على حل  لشركة وت ييا  سيرفيس» 

مصفي لها.
وضع  إل2د ع  لقانوني  تم  وقد 
لدى  ملحكمة  مكتب  لضبط  لدى 

 لتجارية بالرباط
للبياا و لتلخيص
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SARHANI CONSULTING  GROUP

LOT MABROUKA BD. LAAYOUNE 58 

 STE.NORME SECURITE
SERVICES

SARL AU
بيع  ألسهم

 26 SSP  ملؤرخ  لقانوا  وفقا 
ديسمبر 2022، قرر  جتماع  لجم ية 
لشركة  غير  ل اد2ة   ل مومية 
 NORME SECURITE SERVICES

SARL AU  ما 2لي :
بيغ  ألسهم : 

قام  لسيد أحمد صقلي حسيني 
 1000 بيا  من  سهم   200 ببيع 
 NORME شركة  في  2ملكها  سهم 
 SECURITE ET SERVICES SARL

AUللسيد بوجم ة أهل  لخال.
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تبيع  لسيدة فاتن تاجموعتي 200 
تملكها  سهم   1000 بيا  من  سهم 
 NORME SECURITE شركة  في 
إلى  لسيد   SERVICES SARL AU

بوجم ة أهل  لخال.
حسيني  صقلي  علي  قام  لسيد 
 1000 بيا  من  سهم   200 ببيع 
 NORME شركة  في  2ملكها  سهم 
SECURITE SERVICES SARL AU

للسيد بوجم ة أهل  لخال.
ريم صقلي حسيني   تبيع  لسيدة 
200 سهم من بيا 1000 سهم تملكها 
 NORME SECURITE شركة  في 
إلى  لسيد   SERVICES SARL AU

بوجم ة أهل  لخال.
تبيع  لسيدة ر نيا صقلي حسيني  
200 سهم من بيا 1000 سهم تملكها 
 NORME SECURITE شركة  في 
إلى  لسيد   SERVICES SARL AU

بوجم ة أهل  لخال.
تغيير لشكل  لقانوني للشركة من 

.SARL AU إلى SARL
 لت ييا :  لجم ية  ل مومية تقرر  
أهل  لخال  بوجم ة  ت ييا  لسيد  
ستلتزم  وبالتالي  للشركة،  مد2ر  
للسيد  بالتوقيع  لوحيد   لشركة 

بوجم ة أهل  لخال.
ت د2ل وتحد2ث  لنظام  ألسا�سي 

للشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.
تم  إل2د ع   : بالسجل   إل2د ع 
بالدر لبيضاء  في  ملحكمة  لتجارية 
رقم  تحت   2023 فبر 2ر   6 بتاريخ 

.857262
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WWW.EURODEFIS.COM
EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 05.22.48.47

 METTALSCATOLA
 IMMOBILIER

METALSCATOLA AFRIQUE
 لسجل  لتجاري تحت رقم 7ا125

بموجب شروط  لجمع  ل ام غير 
2وليو   28 بتاريخ  للشركاء   ل ادي 
 METTALSCATOLA لشركة   2022
في  لسجل  IMMOBILIER  ملسجلة 
7ا125،   لتجاري برشيد تحت رقم 

تم   لتنويه و لقر ر  :

على  تفاقية   ملو فقة 
شركة  مع   الندماج  ملوق ة 
 METTALSCATOLA AFRIQUE

SARL AU،  لشركة  ملمتصة.
 ملو فقة على  ملساهمات  ل ينية 

وتسد2دها ملفوض  إلشتر كات.
شركة  مال  رأس  زيادة 
 METTALSCATOLA IMMOBILIER

نتيجة  إلندماج.
لحل  بالطبي ية  لنهائية  إقر ر 
 METTALSCATOLA شركة 

AFRIQUE SARL AU بشكل نهائي.
تغيير  سم  لشركة.

توسيع غرض  لشركة : 
ت ييا مد2رين مشاركيا جدد.

توقيع  ملسير2ن للشركة.
 لتغيير ت  لقانونية  ملتتالية.

صالحيات  إلجر ء ت  لقانونية.
محكمة  في  2تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ  برشيد  إلبتد ئية 

2023 تحت رقم 135.
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مكتب  ألستاذ أكناو حنفي

موثق بالد ر لبيضاء

دار امغار
ش.م.م 

بشريك وحيد
 ملقر  إلجتماعي : إقليم تزنيت، د ئرة 
تافر وت قيادة تافر وت- ملد2نة شارع 

 ملختار  لسو�سي
سجلها  لتجاري عدد : 3585

ت ريفها  لضريبي عدد : 25060700
ت ريفها  ملوحد عدد : 
001955047000064
تحرير رأسمال  ملتبقي

بمقت�سى عقد تلقاه  ألستاذ أكناو 
بتاريخ بالد ر لبيضاء  موثق   حنفي 
لقر ر  2023،  ملتضمن  2نا2ر   19  
للشركة   لشريك  لوحيد  ملسير 
بشريك  ش.م.م  أمغار  د ر   ملسماة 
بإقليم  مقرها  إلجتماعي  وحيد، 
تافر وت- ملد2نة شارع  د ئرة  تزنيت، 
بالسجل  مقيدة   ملختار  لسو�سي 
 لتجاري بتزنيت عدد 3585، ت ريفها 
ت ريفها   25060700 عدد   لجبائي 
 ملوحد عدد : 001955047000064 

ونتيجة  لذلك : 

و ملسير  صرح  لشريك  لوحيد 
للشركة  ملسماة أعاله، على أا رأس 
تحريره،  سيتم   ملال  ملتبقي  لذي 
7.500 درهم من رأسمال   ملقدر ب 
خز ئن  في  دف ه  تم  هذه  لشركة، 
 لشركة  ملذكورة أعاله د ر أمغار وفقا 

لألحكام  لقانونية  مل مول بها.
رأسمال  لشركة  أا  وكذلك، 
مقسم  درهم   10.000 قدره  و لذي 
درهم   100 100 حصة من فئة  على 
تم  كتتابها   ، للحصة  لو حدة 

وتحريره بالكامل.
 تم  إل2د ع  لقانوني لقر ر  لشريك 
للشركة  ملسماة  و ملسير   لوحيد 
لدى كتابة  لضبط باملحكمة  أعاله، 
2نا2ر   30 بتاريخ  بتزنيت،   إلبتد ئية 

2023 تحت عدد 2023/40.
في  لسجل  بالت د2ل   لتصريب 
 لتجاري رقم 3585 لهذه  لشركة تم 
بتزنيت،  باملحكمة  إلبتد ئية  تغييره 
بتاريخ 30 2نا2ر 2023 تحت عدد 78 

من  لسجل  لزمني.
مقتطف من أجل  إلشهار

مكتب  ألستاذ أكناو حنفي

موثق بالد ر لبيضاء
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GAMA FER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  إلجتماعي : C/03 شقة رقم ا 
شاع أحمد منصور  لذهبي  لد خلة 

أكاد2ر
تفويت  لحصص

محضر  لجمع  في  جاء  ملا  تب ا 
 27  ل ام  إلستسنائي  ملن قد بتاريخ 

ديسمبر 2022 تقر ما 2لي :
طرف  من  حصة   1000 تفويت 
 لسيد عبد  لرحماا  كريش لصالح 

 لسيد عبد  لرحيم ل رج.
عبد  لرحماا   ستقالة  لسيد 
وت ييا  كمسير  منصبه  من   كريش 
 لسيد عبد  لرحيم ل رج مسير جد2د 

للشركة مع إمضائه  لفردي.

وقد تم وضع نظام أسا�سي جد2د 

مرفق بما سبق من  لت د2الت.

تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

 2023 فبر 2ر   9 في  باكاد2ر   لتجارية 

تحت رقم 01ا120.
وهذ  بمثابة مقتطف وبياا
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فيطاكوم

مكتب  لحسابات و لجبا2ات

و ستشارة  ملقاوالت

 30 زنقة لبناا  لشقة رقم 8 حي  ملحيط  لرباط

 لهاتف : 037.72.30.12

 FITACOM
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 من شريك وحيد

رأس  ملال : 150.000.00 درهم 

RC : 68507

تم   2023 2نا2ر   20 بتاريخ 

لشركة  عام  ستثنائي  جمع  عقد 

ذ ت مسؤولية محدودة   FITACOM

ب  رأسمالها  2قدر  وحيد  من شريك 

مقرها  ويوجد  درهم   150.000.00

لبناا  زنقة   30 بال نو ا   إلجتماعي 

حي  ملحيط  لرباط   8 رقم   لشقة 

وبموجبه تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية :

تحويل  ملقر  إلجتماعي : 

نقل  ملقر  قرر  لشريك  لوحيد 

 30  : من  ل نو ا  لتالي   إلجتماعي 

زنقة لبناا  لشقة رقم 8 حي  ملحيط 

 لرباط إلى  ل نو ا  لجد2د 62 شارع 

شقة   ملغرب  ل ربي  لطابق  ألول 

رقم 3 حي  ملحيط  لرباط.

ت د2ل  لنظام  ألسا�سي : 

ذكرها  تم  للتغيير ت  لتي  وفقا 

من  ا  ت د2ل  لفصل  تم  أعاله 

 لقانوا  ألسا�سي للشركة.

في  ملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

  2023 فبر 2ر   7  لتجارية بالرباط في 

رقم 132985.
لإلستشارة و لتنبيه

فيطاكوم

320 P
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فيطاكوم
مكتب  لحسابات و لجبا2ات

و ستشارة  ملقاوالت
 30 زنقة لبناا  لشقة رقم 8 حي  ملحيط  لرباط

 لهاتف : 037.72.30.12

L’ARTISTE CA 100 BON
 SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
رأس  ملال : 10.000.00 درهم 

RC : 19803
تم   2022 نوفمبر  ا  بتاريخ 
لشركة  عام  ستثنائي  جمع  عقد 
ذ ت   L’ARTISTE CA 100 BON
رأسمالها  2قدر  محدودة  مسؤولية 
درهم ويوجد مقرها   10.000.00 ب 
رقم   65 زنقة  بال نو ا   إلجتماعي 
حي  صبانا  لناظور وبموجبه تم   23

 تخاذ  لقر ر ت  لتالية :
تحويل  ملقر  إلجتماعي : 

نقل  ملقر  قرر  لجمع  ل ام 
زنقة   :  إلجتماعي من  ل نو ا  لتالي 
حي  صبانا  لناضور إلى   23 رقم   65
بوليفارد   P3 رقم   ل نو ا  لجد2د 

محمد زرقطوني كورنيش  لناضور.
قرر   : ت د2ل  لنظام  ألسا�سي 
 لجمع  ل ام ت د2ل  ملو د  لتالية من 

 لنظام  ألسا�سي للشركة  ملادة ا .
في  ملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 في  بالناضور   إلبتد ئية 

2023 رقم 519.
لإلستشارة و لتنبيه

فيطاكوم
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PARADORSAL
تأسيس شركة

تم تأسيس   2023 2نا2ر   6 بتاريخ 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 ملو صفات  لتالية:
.PARADORSAL : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 
 ملسؤولية   ملحدودة.

 لهدف : 
صانع  ألفرشة.

 480 محل رقم   :  ملقر  إلجتماعي 
دو ر دويسليم  لشمالية عامر سال.

 ملدة : 99 سنة.

درهم   100.000.00  :  لرأسمال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100.00 درهم  للو حدة.

مبر ك  هشام  :  لسيد   لشركاء 

800 حصة.

 لسيدة آ2ة مبر ك بحصة 200 .

 لتسيير :  لسيدة آ2ة مبر ك.

لدى   : تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   7  ملحكمة  إلبتد ئية بسال في 

2023  تحت رقم 0522ا.
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CAPITAL EXPERTISE

عمارة 1 شقة ا ميل ستنر ل حي رياض  لرباط

 CONCEPT 4 ARCHITECTES

INTRENATIONAL SNC
رأسمالها :100.000 درهم

-BC H°10 ملقر  إلجتماعي : قطاع 

9-12 تقاطع شارع  لرماا وتمشية 

 الرثرين حي  لرياض 

 لسجل  لتجاري  لرباط رقم 

101183

حل  لشركة 
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

في بالرباط    إلستثنائي  ملؤرخ 

قرر  لشركاء   2022 ديسمبر   10  

للشركة حل  لشركة وتصفيتها ود2ا 

ريب  هشام  ت ييا  لسيد  تقرر  كما 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

للشركة  كمصفي   D392378 رقم 

إلتمام  جميع  لسلطات  له  وخولت 

بيع  ملمتلكات  أجل  من   إلجر ء ت 

وتسوية  لد2وا.

BC H°10- مقر  لتسوية   لرباط 

وتمشية  شارع  لرماا  تقاطع   12-9

 الرثرين حي  لرياض .

: لدى مكتب  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بالرباط في 

7 فبر 2ر 2023  تحت رقم 132963.
 ملسير
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AYMATEAM
SARL AU 

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  إلجتماعي : 30 شقة 8 شارع 
موالى  حمد لوكيلي حساا  لرباط

RC N°165925
إش ار بتأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أقيم نظام   2023 2نا2ر   16 بالرباط 
تأسي�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 
وذ ت  ملميز ت  وحيد  شريك  ذ ت 

 لتالية :
 AYMATEAM  SARL  :  لتسمية 

.AU
 ملوضوع   إلجتماعي :

 لخدمات و إلستشارة.
في  حدد   : رأسمال  لشركة 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم للحصة   100 حصة من قيمة 

 لو حدة.
2وم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تقييدها في  لسجل  لتجاري.
 ملقر  إلجتماعي : 30 شقة 8 شارع 

موالى  حمد لوكيلي حساا  لرباط.
 لتسيير :  لسيدة نسمة  لجرندي 
رقم  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 
A336595 بموجب  لقانوا  ألسا�سي 

للشركة.
بالسجل   : تم  إل2د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بالرباط  تحت رقم 165925.
بمثابة مقتطف وبياا

 ملسير
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REPERE CONSEIL

CABINET DE CONSEIL FIDUCIAIRE 

STE. LADY’S TIME
ش.م.م

س.ت : 165981
تأسيس

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع  لقانوا   2023 نوفمبر   23  
ذ ت  لخصائص  لشركة   ألسا�سي 

 لتالية :

.  LADY’S TIME : لتسمية 

محدودة  شركة   : شكل  لقانوني 

 ملهام.
عبد  زنقة   3  :  ملقر  إلجتماعي 

 1 رقم  إناس  إقامة  بوطالب   ل زيز 

قبيبات  لرباط.

 لهدف  إلجتماعي :

  لحالقة و لتجميل.
في  حدد   : رأسمال  لشركة 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  حصة إجتماعية  

للحصة  لو حدة بحوزة كل من :

 لسيد صالح بتكوم 510 حصة.
بريول  هللا  عبد  موالي   لسيد 

 ل لوي 90ا حصة.

من  تبتدئ   :  لسنة  إلجتماعية 

31 ديسمبر لكل  فاتب 2نا2ر وتنتهي في 

سنة.

 لتسيير : ت ييا  لسيدة  لس د2ة 

 (3( ملدة  للشركة  كمسيرة   لهبالي 

سنو ت.

بكتابة    : تم  إل2د ع  لقانوني 

بالرباط   باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2023 فبر 2ر   7 في 

.133015
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 STE. NOUEST

MANAGEMENT
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسمال : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : 15 شارع  ألبطال 

 لشقة رقم ا أكد ل  لرباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 25 2نا2ر 2023 قد تأسست  لشركة 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

 NOUEST  :  لتسمية 

.MANAGEMENT

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.
 100.000.00  : رأسمال  لشركة 

درهم.
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 ملقر  إلجتماعي :

و ألنشطة  و لبستنة   لتنظيف 

ذ ت  لصلة.

وتقد2م خدمات  تقد2م  لط ام، 

مجال  لتموين  في  وأنشطة  لت هيد 

مت لق ب:

و ألنشطة  إد رة  ألمناء  خدمة 

ذ ت  لصلة.

خارجية  بمصادر   إلست انة 

للخدمات  ل امة.

بمصادر  أو  إلست انة   لتنسيب 

خارجية للمو رد  لبشرية.

 توفير موظفيا مؤقتيا.

تنظيم  خدمات  ألحد ث، 

إد رة  خدمة   ألحد ث  لفنية، 

 لفنانيا.

و لتمثيل   جميع  ل مليات 

و لسمسرة  و  ل موالت  و لتد ول 

 ملت لقة بغرض  لشركة وبشكل أعم 

جميع  ملجاالت  لصناعية و لتجارية 

أو  ألور ق  ملالية  و ل قارية  و ملالية 

مباشر  بشكل  و لخدمات  ملت لقة 

أو غير مباشر بغرض  لشركة أو بأي 

غرض آخر كائنات متشابهة أو ذ ت 

صلة.

بكافة  ممتلكات  على   إلستحو ذ 

أشكالها في جميع  لشركات و لشركات 

 ملغربية أو أجنبية قد تكوا مرتبطة 

بغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

 لشركة أو بأي منهما مشابه.

:  قتناء  غرض  لشركة  تحقيق 

جميع  ملنقوالت  وبيع  وتأجير 

و لبيانات.

وكضماا  جميع  ملبالغ   قتر ض 

 لتنازل أو ت هد  لرهاا كل أو جزء من 

أصول  لشركة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر  إلجتماعي : 15 شارع  ألبطال 

 لشقة رقم ا أكد ل  لرباط.

مهمة  لتسيير  أنيطت   :  لتسيير 

غير  لفترة  شقيق  ريم  إلى  لسيدة 
محدودة.

تم  إل2د ع   :  إل2د ع  لقانوني  
لدى  بالسجل  لتجاري     لقانوني  
رقم  بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

 لسجل  لتجاري 165959.
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 ARMA VALOR ESSAOUIRA
SA

شركة مجهولة
رأسمالها : 8.200.000.00 درهم
مقرها  إلجتماعي : 556، تجزئة 

أزليف  لصويرة
رقم  لسجل  لتجاري : 6574  ملد2نة 

 لصويرة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2023 2نا2ر   5 بتاريخ   لرباط 
باملميز ت  مجهولة  شركة  تأسيس 

 لتالية:
 ARMA VALOR  :  لتسمية 

.ESSAOUIRA SA
 لهدف  إلجتماعي :

نفا2ات  ملكتب   إلد رة  ملوفضة 
وجه  على  2تم   CEV مركز  لصويرة 
و لتمويل   لخصوم  لتصميم 

.CEV و لتشغيل ومر قبة
صناعي  أو  تجاري  نشاط  أي 
ضروري أا يساهم في تطوير  ألنشطة 

 ملذكورة أعاله.
جميع  مل امالت  أعم،  وبشكل 
و ألور ق  و لصناعية،   لتجارية 
قد  و ملالية  لتي  و ل قارية،   ملالية، 
غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكوا 
مباشر بغرض  لشركة أو من  ملحتمل 

أا ت زز تطوير  لشركة.
 ملساهموا :

.ARMA HOLDING لشركة 

 لسيد 2وسف  حيزوا.

 لسيدة زينب  حيزوا.

 لسيدة يسمينة  حيزوا.

 لسيد عالء  لد2ن بنطبيب.
رأسمال  2قدر   : رأسمال  لشركة 

 لشركة بمبلغ قيمته 8.200.000.00 

82.000 سهم قيمة  درهم موزعةإلى 

كل و حد 100.00 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري بالرباط.
تجزئة   556  :  ملقر  إلجتماعي 

أزليف  لصويرة.
مجلس  إلد رة  رئيس   :  إلد رة 

 لسيد 2وسف  حيزوا.
أعضاء مجلس  إلد رة :

 ARMA HOLDING  لشركة 
زينب  طرف  لسيدة  من  ممثلة 

 حيزوا.
 لسيد 2وسف  حيزوا.

 لسيد عالء  لد2ن بنطبيب.
في  ملحكمة   : تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بالصويرة   لتجارية 

2022 تحت   لرقم 5ا.
 إلستخر ج وذكر

رئيس مجلس  إلد رة
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ELITE BTP
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشرك و حد

رأسمالها : 100.000 درهم
قرر  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملن قد 2وم 16 سبتمبر 2022 ما 2لي :
حصص  تفويت  عن  إعالا 
مملوكة  سهما   )33( بيع  إجتماعية 
في  بوزوبع  ناصر  طرف  لسيد  من 
شركة  لصالح   ELITE BTP شركة 

. I&M  HOLDING
 ستقالة  لسيد ناصر بوزوبع من 
 ELITE مهامه كمسير مشارك لشركة 

.BTP
للشركة  تحويل  لشكل  لقانوني 
من شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  شركة  إلى  و حد  بشريك 

 ملسؤولية  ملحدودة.
دحماا  لدرهم  ت ييا  لسيد 
 ELITE كمسير مشارك جد2د لشركة 

.BTP
تأكيد  ملسير2ن   ملشاركيا  
رشيد  مغار  وهم  لسيد   لسابقيا 
و لسيد حمو  لطهرة شفيق و لسيد 

بوبكر  لدرهم.

تلتزم  تأكيد  لتوقي ات  لبنكية 

بالتوقيع  صحيب  بشكل   لشركة 

على  للمسير2ن  ملشاركيا   ملشترك 

 لنحو  لتالي :

شفيق  حمو  لطهرة   لسيد 

أو  لسيد  دحماا  لدرهم  و لسيد 

بوبكر  و لسيد  شفيق  حمو  لطهرة 

 لدرهم أو  لسيد رشيد  مغار و لسيد 

دحماا  لدرهم أو  لسيد رشيد  مغار 

و لسيد بوبكر  لدرهم .
ت د2ل  لقانوا  على   ملصادقة 

 ألسا�سي للشركة.

: سلم من طرف   إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

8 فبر 2ر 2023 تحت رقم 133046.
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 ألمانة  مللكية للمغرب

29 شارع  ل لوييا رقم 1  لرباط

شركة الرباط ميديكال
 ش.ذ.م.م

وذ ت شريك وحيد

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

 20 بتاريخ   لغير  ل ادي  ملن قد 

2ونيو 2022 لشركة  لرباط ميد2كال 

ش.ذ.م.م وذ ت شريك وحيد مقرها 

 لرباط، 161 شاع سيدي محمد بن 
 2.000.000.00 رأسمالها  هللا،  عبد 
بالسجل  لتجاري  و ملقيدة  درهم 

تحت رقم 27811.

قد أشار إلى وفاة  لشريك  لوحيد 

 لر حل  لسيد أحمد  ل طاوي.

أسماء  لورثة  إدر ج  بهذ   لقر ر 

في  لقانوا  ألسا�سي   و ملستحقيا 

بتاريخ ل قد  إلر ثة  وفقا   للشركة 

 23 2ونيو 2022 وهم :

و لسيدة   لسيدة عائشة عز وي، 

سهام  و لسيدة  إ2ماا  ل طاوي، 

ناهد  ل طاوي،  و لسيدة   ل طاوي، 

إيهاب  ل طاوي،  محمد  و لسيد 

و لسيدة ندى  ل طاوي.

ثم إنشاء  لنظام  ألسا�سي  لجد2د 

ش.ذ.م.م  ميد2كال  لشركة  لرباط 

بتاريخ 20 سبتمبر 2022. 
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حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر   2022 فبر 2ر   21 بالرباط بتاريخ 

أعاله  أسماؤهم   لورثة  ملذكورة 

تفويت حصصهم كلها للسيدة ناهد 

حصة   17083 ب  وتقدر   ل طاوي 

إجتماعية.

بهذ  و فق  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

قرر   2022 فبر 2ر   21  ملن قد بتاريخ 

 لورثة  ملذكورة أسماؤهم أعاله على 

تفويت جميع حصص   لورثة لصالح 

 لسيدة ناهد  ل طاوي.

حصص  لشركة  جميع  أا  وبما 

ناهد  ملكية  لسيدة  في  أصبحت 

تغيير  لشكل  قرر  لجمع   ل طاوي 

 لقانوني للشركة كما 2لي :

شركة  لرباط ميد2كال ش.ذ.م.م 

وذ ت شريك وحيد.

ناهد  ت ييا  لسيدة  قرر  كما 

للشركة  جد2دة  كمسيرة   ل طاوي 

وذلك ملدة غير محدودة.

جد2دة  أساسية  قو نيا  وض ت 

ش.ذ.م.م  مد2كال  لشركة  لرباط 

 22 بتاريخ  وحيدة  شريكة  وذ ت 

سبتمبر 2022.

وتم  إل2د ع  لقانوني : لدى كتابة  

بالرباط   باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2023 فبر 2ر   6 بتاريخ 

.132918
بمثابة مقتطف وبياا

فيرماك ش.ذ.م.م
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PARQUET IZURAN

SARL AU

تأسيس شركة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2023 فبر 2ر   8 بتاريخ   لرباط 

ذ ت  ملسؤولية  تأسيس شركة  تم  

 ملحدودة ذ ت شريك وحيد :

  PARQUET IZURAN  :  لتسمية 

.SARL AU

 ملوضوع   إلجتماعي :

أنو ع  جميع  تسويق   ستير د 

 للوحات.

مقاول في أشغال مختلفة و لبناء.

رأسمال  لشركة : حدد في 10.000 

درهم مقسمة إلى 100 حصة من فئة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع  

 لسجل  لتجاري.

إلى 2نا2ر  فاتب  من   :   لسنة  ملية 

 31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

30 شقة 8  2قع في  لبنا2ة   :  ملقر 

حساا  أحمد  لوكيلي  موالي  شارع 

 لرباط.

 MR. LLOVET PEREZ  :  ملسير 

.FERNANDO

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.166061

.D133122 : رقم  إل2د ع  لقانوني
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GREMSTONE MAROC
 ستمرر  لشركة

بموجب  لجم ية  ل امة  ل اد2ة 

في  للشركاء  ملن قدة  وغير  ل اد2ة 

للشركة  لحاملة   2020 2ونيو   30

 GREMSTONE MAROC لتسمية 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

درهم،  لكائن   100.000 رأسمالها 

112، درب  لبومبة،  مقرها بمر كش 

) لسجل  لتجاري  حي عرصة إيهيري 

تقرر  ستمر ر   ،)71.927 مر كش 

من   86 للمادة  تطبيقا   لشركة 

 لقانوا رقم 5-96.

باإل2د ع  لقانوني:  تم  لقيام 

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

2نا2ر   13 بتاريخ  ملر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 143644.
 ملدبروا

330Pمكرر

MELTINGPAR
تحويل  لشركة  ملساهمة إلى شركة 

أسهم مبسطة

نها2ة مهام أعضاء مجلس  إلد رة

 لرئيس  ملد2ر  ل ام و ملد2ر  ل ام 

 ملنتدب

ت ييا  لرئيس

 عتماد نظام أسا�سي م اد  لصياغة

ت ييا  ملد2ر  ل ام

غير  إا  لجم ية  ل امة 

ديسمبر   12 في   ل اد2ة  ملن قدة 

لتسمية  للشركة  لحاملة   2022

مساهمة  شركة   ،MELTINGPAR
درهم،  230.000.ا10  رأسمالها 

)سيدي   لكائن مقرها بالد ر لبيضاء 

 11 رقم  تجزئة  لتوفيق  م روف( 

) لسجل  لتجاري  لد رلبيضاء 

149.649( قد :

قررت تحويل  لشركة إلى شركة 

مميز تها  تبقى  مبسطة  لتي  أسهم 

بدوا تغيير.

عا2نت تحويل  لشركة إلى شركة 

أسهم مبسطة وأنهت :

مجلس  إلد رة،  أعضاء  مهام 

 لسيد محمد  لتازي،  لسيدتيا ندى 

 لتازي  وإ2زة  لتازي وهشام حركات.

مهام  لرئيس  ملد2ر  ل ام  لسيد 

محمد  لتازي.

مهام  ملد2ر  ل ام  ملنتدب  لسيد 

هشام حركات.

بصفته  محددة  غير  ملدة  عينت 
رئيسا ،  لسيد محمد  لتازي.

م اد  أسا�سي  نظام   عتمدت 

 لصياغة لشركة أسهم مبسطة.

بموجب قر ر ت بتاريخ 12 ديسمبر 

2022، فإا رئيس  لشركة  مل نية قد 

غير  وملدة  عاما  مد2ر   بصفته  عيا 

محددة،  لسيد هشام حركات.

باإل2د ع  لقانوني:  تم  لقيام 

لدى  ملحكمة  بكتابة   لضبط 

بتاريخ  للد ر لبيضاء    لتجارية 

23 2نا2ر 2023، تحت رقم 855187.
 لرئيس

331 P

 STE NEXANS AEROSPACE

MAROC

فتـب فـرع تابع باملحمد2ـة 
بتاريخ  قر ر ت   بموجب 

17 نونبر 2022، فإا  لشريك  لوحيد 

 NEXANS» للشركة  لحاملة لتسمية

شركة   ،«AEROSPACE MAROC

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد رسمالها 50.000 درهم،  لكائن 

مقرها بالد ر  لبيضاء )سيدي مومن( 

– شارع أهل  لغالم ) لسجل  لتجاري. 

قرر  قد   ،)526.349  لد ر  لبيضاء 

فتب فرع تابع جد2د باملحمد2ة- زنقة 

باملميز ت   ،20650 فاطمة  لزهر ء، 

 لتالية: 

 NEXANS  :  لتسمية 

.AEROSPACE MAROC

:  ملحمد2ة زنقة فاطمة   ل نـو ا 

 لزهر ء، 20650.

:  لتصميم،  غرض  لشركة 

في  و لتجارة   لتصنيع،  الستغالل 

 لحبال  لكهربائية من جميع  ألنو ع، 

للتطبيقات  وخاصة  تو ب ها  وكذ  

و ل سكرية(  ) ملدنية   لجوية 

و لفضائية؛

كل  لنشاطات  ملت لقة بال مليات 

بالنشاطات  و لخدمات  ملرتبطة 

 ملشار إليها أعاله. 

 ملد2ر  لسيدة سلمـى علمي

باإل2د عيا  لقانونييا  تم  لقيام 

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

بتاريخ للد ر  لبيضاء    لتجارية 

 29 دجنبر 2022 تحت رقم 852361 

لدى  ملحكمة  وبكتابة  لضبط 

2نا2ر   26  لتجارية للمحمد2ة بتاريخ 

2023 تحت رقم 168. 

بالسجل  قيد  لفرع  لتابع  تم 

2نا2ر   26  لتجاري للمحمد2ة بتاريخ 

2023 تحت رقم 32225 من  لسجل 

 لتحليلي. 
 ملدبرة

332 P
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 STE MANSOUR M’DIQ

GESTION
تكوين شركة مساهمة 

تكمن  تكوين  لشركة  لتي  تم 

2نا2ر   31 بتاريخ  2لي  فيما  مميز تها 

 :2023

 لشكـل :شركة مساهمة. 

 MANSOUR M’DIQ :  لتسمية  

.GESTION

2كمن غرض  لشركة   :   لغــرض 

سو ء في  ملغرب أو في  لخارج في:

تدبير جميع  ملجموعات  لفندقية 

مطاعم،  كمثل فنادق،  و لسياحية، 

مر كز  لرياضة و لترفيه و ملنتج ات، 

إلخ ...

لجميع  و الستير د   القتناء 

أو  ومو د  لتجميل   لتجهيز ت 

 لجهاز ت  لطبية .

 ملــــدة :  99 سنة  بتد ء من قيدها 

بالسجل  لتجاري.

:  لد ر  لبيضاء،  مقــــر  لشركة  
زنقة عالل بن عبد هللا،  لطابق   71

 لر بع. 
 رسمال  لشركة 300.000 درهم، 

سهم ذ ت مائة   )3.000(  ملقسم إلى 

لكل  إسمية  كقيمة  درهم   )100(

نضيا  بكاملها  و حد،  ملكتتبة  سهم 

و ملدفوعة  لقيمة كليا.  

  ملتصرفوا.

بوخريص،  عبد  لقادر   لسيد 

)عيا  بالد ر  لبيضاء   لساكن 
 لذئاب(- رقم 16 ، تجزئة ب لبك. 

 ،«PROPERTY IMMO» شركة   

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 100.000 رسمالها  وحيد،  بشريك 

درهم،  لكائن مقرها بالد ر  لبيضاء 
71، زنقة عالل بن عبد هللا،  لطابق 

عبد  لقادر  2مثلها  لسيد   لر بع، 

بوخريص. 

كويلهو»  لوبوك  «فر نك   لسيد 

 ،)Franck LEBOUC-GUILHOU(

)د ر بوعزة(   لساكن بالد ر  لبيضاء 

إقامة سليمة، فيال 12.  

«فيـد روك  مر قـب  لحسابات. 
كــر نت تورنتــوا» 

 ،7  – ) ل نق(   –  لـد ر  لبيضـاء 
شارع  دريس  لسالوي، تجزئة  ملنار.

تكوا    : و ألرباح   الحتياطيات 
من  لربب  للتوزيع   لربب  لقابـل 
ب د  للسنة  ملالية،   لصافي 
لالحتياطي  لقانوني   ملخصص 
وتخصيص  لنتائج  لصافية  لسابقة 
2مكن  هذ   لربب،  ومن   ملرحلة، 
جميع  تقتطع  أا  للجم ية  ل امة 
أا  من  ملناسب  ترى   ملبالغ  لتي 
أمو ل  لجميع  تست ملها كمخصص 
ترحيلها من جد2د؛  أو   الحتياطيات 
وجد،  إا  2منب  لرصيد،  أا  2مكن 

للمساهميا على شكل ربيحات. 
2خضع  للتفويت.  قابلية  ألسهم 
لقبول  إلى  ألغيار  تفويت  ألسهم 

مجلس  إلد رة.
تم  لقيام   :   إل2د ع  لقانوني 
بكتابة  لضبط  باإل2د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية للد ر  لبيضاء 
رقم  تحت   2023 2نا2ر   31 بتاريخ 

.856263
تم قيد  لشركة بالسجل  لتجاري 
للد ر  لبيضاء بتاريخ 31 2نا2ر 2023 
من  لسجل   570061 رقم  تحت 

 لتحليلي. 
مجلس  إلد رة

333 P

STE ARSAT SOUSS
تكوين شركة مساهمة 

تكمن  تكوين  لشركة  لتي  تم 
2نا2ر   31 بتاريخ  2لي  فيما  مميز تها 

:2023
 لشكـل : شركة مساهمة .

.ARSAT SOUSS : لتسمية 
غرض  لشركة  2كمن   :  لغــرض 
في  في  لخارج،  أو  في  ملغرب  سو ء 
 لدر سة،  إلنجاز،  لتمويل و لتدبير 
وخاصة  لجميع  ملشاريع  لسياحية 
كل  من  و لدر سات  أكثر  إلنجاز 
إعد د  لتمويل  لذي يهدف إلى  نوع، 
و إلعد د  و إلن اش  و لتشييد   لبناء 

و لتسويق  و الستغالل  و لتجهيز 
لجميع  ملجموعات  لفندقية 
ومؤسسات  ومركبات  لترفيه 

 لرهانات.
 ملــــدة :  99 سنة  بتد ء من قيدها 

بالسجل  لتجاري.
:  لد ر  لبيضاء   مقــــر  لشركة 
71، زنقة عالل بن عبد هللا،  لطابق 

 لر بع. 
رسمال  لشركة  300.000 درهم،  
 ملقسم إلى )3.000( سهم ذ ت  )100) 
درهم كقيمة إسمية لكل سهم و حد، 
و ملدفوعة  نضيا  بكاملها   ملكتتبة 

 لقيمة كليا.  
 ملتصرفوا.

بوخريص،  عبد  لقادر   لسيد 
)عيا  بالد ر  لبيضاء   لساكن 

 لذئاب(- رقم 16 ، تجزئة ب لبك. 
 ،«PROPERTY IMMO» شركة 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 100.000 رسمالها  وحيد،  بشريك 
درهم،  لكائن مقرها بالد ر  لبيضاء 
71، زنقة عالل بن عبد هللا،  لطابق 
عبد  لقادر  2مثلها  لسيد   لر بع، 

بوخريص. 
كويلهو»  لوبوك  «فر نك   لسيد 
 ،)Franck LEBOUC-GUILHOU(
)د ر بوعزة(   لساكن بالد ر  لبيضاء 

إقامة سليمة، فيال 12.  
«فيـد روك  مر قـب  لحسابات 
تورنتــوا»   لـد ر  لبيضـاء،   كــر نت 
شارع  دريس  لسالوي،   ،7 ) ل نق(  

تجزئة  ملنار.
2تكوا  و ألرباح.   الحتياطيات 
من  لربب  للتوزيع   لربب  لقابـل 
ب د  للسنة  ملالية،   لصافي 
لالحتياطي  لقانوني   ملخصص 
وتخصيص  لنتائج  لصافية  لسابقة 
2مكن  هذ   لربب،  ومن   ملرحلة، 
جميع  تقتطع  أا  للجم ية  ل امة 
أا  من  ملناسب  ترى   ملبالغ  لتي 
أمو ل  لجميع  تست ملها كمخصص 
ترحيلها من جد2د؛  أو   الحتياطيات 
وجد،  إا  2منب  لرصيد،  أا  2مكن 

للمساهميا على شكل ربيحات. 

2خضع  للتفويت.  قابلية  ألسهم 
لقبول  إلى  ألغيار  تفويت  ألسهم 

مجلس  إلد رة.
تم  لقيام   إل2د ع  لقانوني 
بكتابة  لضبط  باإل2د ع  لقانوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية للد ر  لبيضاء 
رقم  تحت   2023 2نا2ر   31 بتاريخ 

.856264
تم قيد  لشركة بالسجل  لتجاري 
للد ر  لبيضاء بتاريخ 31 2نا2ر 2023 
من  لسجل   570063 رقم  تحت 

 لتحليلي. 
مجلس  إلد رة

334 P

STE TECOMAT
SARL

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تمت  بالرباط  2نا2ر   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مريم  لسربوت  تفويت  لسيدة 
150 حصة  جتماعية، لفائدة  لسيد 
حصة  و100  عبد  لنبي  بر هيمي 
ميومن  لفائدة  لسيد   جتماعية 

 هبلي.
نبيل  لش يبي  تفويت  لسيد 
لفائدة  حصة  جتماعية،  00ا2 

 لسيد ميومن  هبلي.
  ستقالة  لسيد نبيل  لش يبي من 

مهم تسيير  لشركة.
تم ت ييا  لسيد رشيد  بر هيمي 
كمسير غير شريك للشركة ملدة غير 

محدودة من تاريخ 19 2نا2ر 2023.
تم  ال2د ع  لقانوني بتمارة بتاريخ 

6 فبر 2ر 2023، تحت رقم 9872.
335 P

STE LONGMETAL
SARL

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 30 2نا2ر 202 بالد ر لبيضاء 

تمت  ملصادقة على :
تفويت  لسيد مصطفى بنمو�سى 
980 حصة  جتماعية من أصل 980 

حصة  لفائدة  لسيد ببي  حمد.
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تفويت  لسيدة 2اسمينة  مصري 
 20 أصل  من  حصة  جتماعية   20

حصة لفائدة  لسيد ببي  حمد.
بتاريخ 30 2نا2ر 2023.

إستاقلة  لسيد مصطفى بنمو�سى 
م مهام تسيير  لشركة.

تم ت ييا  لسيد أحمد ببي كمسير 
للشركة ملدة غير محدود من تاريخ 30 

2نا2ر 2023.
تم  ال2د ع  لقانوني بالد ر لبيضاء 
رقم  تحت    ،2023 فبر 2ر   9 بتاريخ 

.857809
336 P

STE  FONT DEL PERICO
SARL

بمقت�سى  لجمع  ل ام 
 2023 30 2نا2ر   الستثنائي  ملؤرخ في 

بالد ر لبيضاء تمت  ملصادقة على :
تفويت  لسيد مصطفى بنمو�سى 
980 حصة  جتماعية من أصل 980 

حصة  لفائدة  لسيد ببي  حمد.
تفويت  لسيدة 2اسمينة  مصري 
أصل من  حصة  جتماعية   20 

 20 حصة لفائدة  لسيد ببي  حمد.
بتاريخ 30 2نا2ر 2023.

إستاقلة  لسيد مصطفى بنمو�سى 
من  مهام تسيير  لشركة.

تم ت ييا  لسيد أحمد ببي كمسير 
تاريخ من  محدود  غير  ملدة   للشركة 

 30 2نا2ر 2023.
تم  ال2د ع  لقانوني بالد ر لبيضاء 
رقم  تحت    ،2023 فبر 2ر   9 بتاريخ 

.857817
337 P

 STE ONLINE DIGITAL
 MARKET

SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

فسخ  لشركة مسبقا
إا  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 2022 أغسطس   2 بتاريخ   ملن قد 
 ONLINE DIGITAL لشركة 
مسؤولية  ذ ت  شركة   ،MARKET
100.000 درهم، محدودة، ر سمالها 

إقامة اللة مريم   : مقرها  الجتماعي   

قرر سال،  مهد2ة  طريق   113  رقم 

ما 2لي :

فسخ  لشركة مسبقا.

للشركة  لسيد  كمضفي  ت ييا 

 حمد  رباح.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

ا051ا  تحت رقم   البتد ئية بسال، 

بتاريخ 7 فبر 2ر 2023.
وهذ  بمثابة مقتطف وبياا

338 P

STE FID GESTION

SARL AU

 CABINET COMPTABLE ET FISCAL AGREE

PAR L›ETAT

STE HONEST SAKAN
SARL

تنازل عن حصص  لشركة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

إستقالة وت ييا مسير جد2د للشركة

 لسجل  لتجاري رقم : 21955

عرفي حرر بتمارة  بموجب عقد  

قرر  لجمع   ،2023 2نا2ر   2 بتاريخ 

 STE لشركة   ل ام  الستثنائي 

HONEST SAKAN SARL، ر سمالها 

باملحكمة  مسجلة  درهم،   100.000

 ،21955  البتد ئية بسال، تحت رقم 

مقرها  الجتماعي رقم 6 حي السيكوا 

تابريكت سال ما 2لي :

تنازل عن حصص  لشركة : تنازل 

500 حصة  محمد 2اسيا بنيس عن 

خطاطي.وتنازل  مر د  لفائدة  لسيد 

 500  لسيد أبو جم ة  لغفر لي عن 

حصة لفائدة  لسيد محمد خطاطي.

جد2د  مسير  وت ييا  إستقالة 

محمد  إستقالة  لسيد   : للشركة 

جم ة  أبو  و لسيد  بنيس  2اسيا 

 لغفر لي من منصبها كمسير، وت ييا 

مغربي  خطاطي  محمد   لسيد 

 لجنسية  ملولود في 11 فبر 2ر 1990، 

غير  ملدة  للشركة  جد2د   مسير  

محدودة.

 : تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة 

من  للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
سال  تابريكت  السيكوا  حي   6 رقم 

 لى تمارة شارع طارق بن زياد  قامة 

شقة   ،  GH2-5  لربحاا عمارة رقم 
رقم 8  لطابق  لثاني.

لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 

مصلحة  لسيجل  لتجاري باملحكمة 

0505ا  تحت رقم   البتد ئية بسال، 

بتاريخ 6 فبر 2ر 2023.
من أجل  الستخالص و لبياا

339 P

STE HABITATION AICHA
SARL AU

في  عقد عرفي مسجل  بمقت�سى  

2023 بالرباط، تم تاسيس  26 2نا2ر 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد.

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

هدفها  الجتماعي : من ش عقاري، 

أشغال مختلفة.
ر سمال : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.

من فاتب 2نا2ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شارع  المير  ا2   :  ملقر  الجتماعي 

سيدي محمد حي  لرشاد  لقرية سال.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

 لسيدة حسناء  بندكالي.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسال، تحت رقم 33ا37.

340 P

STE FTH IMMO
SARL AU

في  عقد عرفي مسجل  بمقت�سى  

2023 بالرباط، تم تاسيس  26 2نا2ر 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد.

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

هدفها  الجتماعي : من ش عقاري، 

أشغال مختلفة.
ر سمال : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.

من فاتب 2نا2ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شارع  المير  ا2   :  ملقر  الجتماعي 

سيدي محمد حي  لرشاد  لقرية سال.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

 لسيد عبد  لفتاح  بندكالي.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسال، تحت رقم 7اا37.

341 P

STE AFFAIR TARIK
SARL AU

في  عقد عرفي مسجل  بمقت�سى  

2023 بالرباط، تم تاسيس  25 2نا2ر 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد.

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

:  ستير د  هدفها  الجتماعي 

وتصد2ر، تاجر.
ر سمال : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.

من فاتب 2نا2ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 8 عمارة   :  ملقر  الجتماعي 
مجموعة طو هري 10 شارع 6 نونبرا 

محل 6 تابريكت سال، تسيير  لشركة 

من طرف  لسيد طارق مخلص.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسال، تحت رقم 31ا37.

342 P
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STE ARGA OIL
SARL AU

 لحل  ملسبق
قرر   ،2022 ديسمبر   21 بتاريخ 

 لسيد مر د مقارطا بصفته  لشريك 

 ARGA OIL و ملسير  لوحيد بشركة 

ما 2لي :

 لحل  ملسبق للشركة.

مقارطا  مر د  ت ييا  لسيد 

كمصفي للشركة.

تحد2د مقر  لتصفية بشارع عبد 

 13 ب  رقم  عمارة  ملاموا   ملومن 

حساا  لرباط.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   7 بتاريخ  بالرباط،   لتجارية 

2023، تحت رقم 132964.

343 P

STE STRANGE FOOD
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالرباط،   2023 2نا2ر   10 بتاريخ 

وضع  لقانوا  ألسا�سي لشركة تحمل 

 لخصائص  لتالية :

.STRANGE FOOD : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية.

إستغالل   :  لهدف  الجتماعي 

وتسيير  ملطاعم و ملقاهي.
 100.000  : ر سمال  لشركة 

حصة من   1000 درهم مقسمة  لى 

درهم للحصة موزعة بيا   100 فئة 

 لشركاء على  لشكل  لتالي : 

 666  .... مونية  مل تقد   لسيدة 

حصة.

ا33   .....  لسيدة أمينة بوحريكة 

حصة.
زنقة  ألش ري   :  ملقر  الجتماعي 

29  كد ل  رقم  2  لشقة   ل مارة 

 لرباط.

عهد  لتسيير  لشركة   :  لتسيير 

غير  ملدة   لى  لسيدة مونية  مل تقد 

محدودة.

من فاتب 2نا2ر  لى   :  لسنة  ملالية 

31 من فاتب 2نا2ر من كل سنة.

من تاريخ  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.165783

344 P

 STE AUTO VERSAILLE
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : عمارة س 1 رقم 8 

حي  ملنزه ي قوب  ملنصور  لرباط

توسيع  ملقر  الجتماعي
قرر  لجمع  ل ام  لغير  ل ادي 

 ملن قد بتاريخ 23 ديسمبر 2022.

توسيع  لنشاط  إلجتماعي أشغال 

مختلفة أو بنا2ات/من ش عقاري.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   7 بتاريخ  بالرباط،   لتجارية 

بالسجل  لتجاري تحت رقم   ،2023

.132989

345 P

STE TEMARA SERRE
ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 126 دو ر ملناصر 

تمارة

تصفية سابقة ألو نها
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 10 نونبر 2022، إن قد  لجمع  ل ام 

غير عادي وقررو  ما 2لي :

سابقة  بصفة  تصفية  لشركة 

ألو نها.

دو ر   126 مقر  لتصفية  تحد2د 

ملناصر تمارة.
ت ييا  لسيد بيلو ميشال مسئول 

عن  لتصفية.

باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

 لتجارية بالرباط، بتاريخ 27 ديسمبر 

2022، تحت رقم 131732.

346 P

 STE NAHMED TRAVELS

AND CARS
SARL

ر سمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : 9 ز وية  بن 

 لحجاج وشارع  لصرفي حكيم 3 
 لد ر لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم : 174481
سبتمبر   28 قر ر  ملحضر  وفقا 
للسفريات  نحمد  لشركة   ،2020
 NAHMED TRAVELS و لسيار ت 
قدره  بر سمال   ،AND CARS
 9 درهم ومقرها  لرئي�سي    100.000
وشارع  لصرفي  ز وية  بن  لحجاج 

حكيم 3  لد ر لبيضاء.
تقرر  لسيدة خد2جة نحمد حل 
 لشركة مبكر   عتبار  من هذ   ليوم.

للنظام  وفقا  مصفية  ت ييا  تم 
 ألسا�سي :

مغربية  نحمد،  خد2جة   لسيدة 
 7 مقيمة في  لد ر لبيضاء   لجنسية، 
شارع  لقيرو ني شقة رقم 10، حاملة 
بطاقة  لت ريف  لهوية  لوطنية رقم 

.BH302081
أكبر صالحيات  لها  و لتي سيكوا 

لتحقيق  ألصول وإطفاء  اللتز مات.
2حدد  ملصفي مقر  لتصفية عند 
ز وية  بن  لحجاج وشارع  لصرفي   9

حكيم 3  لد ر لبيضاء.
باملحكمة  تم  ال2د ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر لبيضاء    لتجارية 

 8 أكتوبر 2020، تحت رقم 9022ا7.

347 P

KIKRAM
ش م م ش و

بائع  آلليات  لطبية  لتقنية

أشغال مختلفة

 ملفاوضة

عمارة  لشقة 03 تجزئة  منية
رقم 138، بني مالل

 لتأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   ،2023 10 2نا2ر 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

و حد باملو صفات  لتالية :

 KIKRAM شركة   :  لتسمية 

.TRAV

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة بشريك و حد.

 ملقر  الجتماعي : عمارة  لشقة 03 

تجزئة  منية رقم 138، بني مالل.

بائع  آلليات  لطبية   :  لغرض 

 لتقنية، أشغال مختلفة.  ملفاوضة.

 100.000 في  حدد   :  لرأسمال 

1000 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على  لشكل  لتالي :

 1000 خاضر   لسيدة  كر م 

حصة.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

 لسيدة  كر م خاضر وذلك ملدة غير 

محددة.

تم لدى كتابة   :  إل2د ع  لقانوني 

ببني  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   ،2023 فبر 2ر   2 بتاريخ  مالل 
رقم 2023/1442.

 لسجل  لتجاري رقم 13651.

348 P

AZOLGI TRANS
ش م م

 لنقل  لدولي للبضائع لحساب  لغير

أشغال مختلفة

مسجد  لفتاح دو ر  ل و 2ن فرياطة 

تاكزيرت  لقصيبة، بني مالل

 لتأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   ،2023 10 2نا2ر 

ذ ت مسؤولية محدودة باملو صفات 

 لتالية :

 AZOLGI شركة   :  لتسمية 

.TRANS

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة.

مسجد  لفتاح   :  ملقر  الجتماعي 

تاكزيرت  فرياطة  دو ر  ل و 2ن 

 لقصيبة بني مالل.

د خل  نقل  لبضائع   لغرض 

لحساب  لغير،  وخارجه   لوطن 

أشغال مختلفة.
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 100.000 في  حدد   :  لرأسمال 

1000 حصة موزعة  درهم موزع إلى 

على  لشكل  لتالي :

 لسيد محمد بولند  500 حصة.

 لسيد حميد هشيمي 500 حصة.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

 لسيد هشيمي حميد وذلك ملدة غير 

محددة.

تم لدى كتابة   :  إل2د ع  لقانوني 

ببني  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   ،2023 فبر 2ر   8 بتاريخ  مالل 

رقم 2023/1465.

 لسجل  لتجاري رقم 13665.

349 P

THF

SARL AU

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد ما 2لي :

.THF SARL AU لتسمية : شركة 

مقاولة إد رة   :  لهدف  الجتماعي 

 ملزرعة.

ر سمال  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.

2نا2ر  فاتب  من   :  لسنة  ملالية 

ديسمبر من كل سنة ما عد    31 إلى 

 لسنة  ألولى من تاريخ  لتسجيل.

صوفيا  :  لسيدة   لتسيير 

 لشياظمي.

 ملقر : 59 شارع  بن سينا شقة 11 

أكد ل،  لرباط.

باملخكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   9 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2023، تحت رقم 133107.

350 P

 AFRICA RETAIL MARKET
«ARM» SA

تفويت  ألسهم
 لزيادة في رأسمال  لشركة

ت ييا أعضاء مجلس  إلد رة جدد
ت ييا رئيس مجلس  إلد رة

5 ديسمبر  بموجب عقد مؤرخ في 
عمار  دوروا  قام  لسيد   ،2022
 80.000 أي  جميع  ألسهم  بتحويل 
شركة  في  2متلكها  كاا  سهم  لتي 
 AFRICA RETAIL MARKET «ARM»
000.000.ا2  بـ  2قدر  رأسمالها   SA
بتجزئة  مقرها  درهما،  لكائن 
 «SBV»  لقصر،  لحي  لصناعي، 
في  و ملسجلة  2كم،  لصخير ت   و د 
رقم  تحت  بتمارة   لسجل  لتجاري 
للسيدة موريل بن لولو،   ،136243
 10 في  و ملقيمة  مغربية  لجنسية، 
شارع بوزنيقة، تجزئة  ملنار  G-J  لد ر 
للبطاقة  لوطنية  وحاملة   لبيضاء، 
رقم BE607034 و فق مجلس  إلد رة 
2022 على  5 ديسمبر   ملن قد بتاريخ 
كمساهمة  بينلولو،  مويل   لسيدة 
جد2دة، وفقا للمادة 11.3 من  لنظام 

.«ARM» ألسا�سي لشركة 
 15 في  للمحضر  ملؤرخة  وفقا 
قررت  لجم ية   ،2022 ديسمبر 
 «ARM SA » ل مومية  ملشتركة لشركة 

ما 2لي :
مال  لشركة  رأس  في   لزيادة 
000.000.ا2 درهم ليرتفع من  بمبلغ 
000.000.ا2 درهم إلى 48.000.000 
درهم بإصد ر 0.000ا2 سهم بقيمة 
مكتتبة   للسهم،  درهم   100  سمية 
 CASCADE شركة  قبل  من  جلها 
قدره  رأسمالها   ،  INVEST SARL
ومقرها  لرئي�سي  درهم   100.000
شارع  لقا�سي  ز وية  في  لرباط، 
و لقا�سي  لصنهاجي،   لصريري، 
في  و ملسجلة  البينيد  لسوي�سي  حي 
 لسجل  لتجاري بالرباط تحت رقم 
في شخص مسيرها  ممثلة   159311
و لسيد  حمو  لطهرة   لسيد شفيق 
توفيق  بن سودة وبالتالي، تم ت د2ل 

 ملادة )6( من  لنظام  ألسا�سي ؛

شركة   على  على   ملو فقة 
CASCADE INVEST SARL كمساهم 

جد2د ؛
تحد2ث  لنظام  ألسا�سي للشركة 
رقم  أحكام  لقانوا  مع  وتو فقه 
19.20  لصادر بالظهير  لشريف رقم 

1.21.75 بتاريخ ا1 2وليو 2021.
سودة  توفيق  بن  ت ييا  لسيد 
رقم   للبطاقة  لوطنية   لحامل 
حمو  شفيق  و لسيد   B117120
 لطهرة  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم  
ملجلس  جدد  كأعضاء   A207001

 إلد رة ملدة 3 سنو ت مالية.
وفقا ملحضر 29/12/2022 الحظ 
مجلس  إلد رة  نتهاء عملية  لزيادة في 
رأسمال  لشركة  ملقرر في 15 ديسمبر 
2022، وقبل  ستقالة  لسيد دوروا 
عمار من منصب رئيس مجلس  إلد رة 
ثم عيا  لسيد توفيق بن سودة رئيسا 
وال2ته  فترة  طو ل  ملجلس  إلد رة 
نها2ة  الجتماع  حتى  أي  ك ضو، 
 لسنوي  ل ام  لذي سي قد في عام 
و لذي سيو فق على  لبيانات   2025
ديسمبر   31  ملالية للسنة  ملنتهي في 

ا202.
كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
بتمارة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2023 فبر 2ر  فاتب  2وم 

.9833
لإلشارة و لنشر

351 P

LUGARADO
SARL AU

تأسيس رشكة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2 فبر 2ر 2023، تم إنشاء شركة ذ ت 
وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

بالخصائص  لتالية :
.LUGAR DORADO : لتسمية 

هذف  لشركة  2ت لق   :  لنشاط 
باملغرب وبالخارج ب :

جميع أنشطة  إل2و ء  لسياحي.....
شارع  ملسجد   :  ملقر  الجتماعي 
 ،1 12  لشقة  حكيم  لرقم  عمارة 

 لد خلة.

سنة  بتد ء  من تاريخ   99  :  ملدة 

 لتأسيس.
رأس  ملال : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للو حدة.
:  لسيد  عنيدي  توزيع رأس  ملال 

 هل سيدي مولود 1000 حصة.
 لتسيير : تم ت ييا  لسيد  عنيدي 
للشركة  كمسير  مولود  سيدي   هل 

ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر وتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 
بتاريخ  بو د  لذهب   البتد ئية 
رقم  تحت  7 فبر 2ر2023، 
160/2023 وبالسجل  لتجاري تحت 

رقم 23853.
352 P

POLYVATECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

12 زنقة و د فاس شقة رقم 2، 
أكد ل،  لرباط

 ERIC SAUZAY شركة  إا 
ذ ت  شركة   INTERACTION
شريك  وذ ت  محدودة  مسؤولية 
بالسجل  لتجاري  وحيد،  ملسجلة 

تحت رقم 83985.
باملقر  الجتماعي  تقطن  ت د  لم 
زنقة و د فاس،   12 بالرباط   لكائن، 

شقة رقم 2، أكد ل.
وذلك منذ تاريخ 20 2ونيو 2022.
353 P

POLYVATECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

12 زنقة و د فاس شقة رقم 2، 
أكد ل،  لرباط

شركة ذ ت   POINT.B إا شركة 
شريك  وذ ت  محدودة  مسؤولية 
بالسجل  لتجاري  وحيد،  ملسجلة 

تحت رقم 105581.
باملقر  الجتماعي  تقطن  ت د  لم 
زنقة و د فاس،   12 بالرباط   لكائن، 

شقة رقم 2، أكد ل.
سبتمبر   19 تاريخ  منذ  وذلك 

.2022

354 P
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POLYVATECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

12 زنقة و د فاس شقة رقم 2، 
أكد ل،  لرباط

 LES JARDINS شركة  إا 
D’EZECHIEL شركة ذ ت مسؤولية 
بالسجل  لتجاري  محدودة،  ملقيدة 

تحت رقم 78357.
باملقر  الجتماعي  تقطن  ت د  لم 
زنقة و د فاس،   12 بالرباط   لكائن، 

شقة رقم 2، أكد ل.
وذلك منذ تاريخ 20 2ونيو 2022.
355 P

H B O
ش م م ش و

 لرأسمال  الجتماعي : 10.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : مر كش، شارع 
محمد  لسادس إقامة  لنخلة 

 لذهبية، متجر رقم 9
في هبة  ملؤرخ  عقد   بمقت�سى 
2022،  لذي بمقتضاه  ديسمبر   31  
وهب  لسيد عبد  لحفيظ بن عامر 
لفائدة  لسيد  أنصبته  مجموع 

مصطفى بن عامر.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
H B O ش م م ش و،  لذي  لشركة 

بتاريخ 25 2نا2ر 2023، قرر ما 2لي :
إعادة  نشاء  لقانوا  ألسا�سي.

تفويض  لسلط.
وقد تم  إل2د ع  لقانوني للشركة 
باملحكمة  لتجارية  بكتابة  لضبط 
بمر كش بتاريخ 3 فبر 2ر 2023، تحت 

رقم 144416.
356 P

ENTMEDIC
SARL

AU
ر سمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لطابق  لثاني رقم 
6 بال مارة رقم 27 تجزئة  لس ادة 

عيا عتيق تمارة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
تمت  ملصادقة   2023 2نا2ر   23  
ذ ت  لشركة  على  لقانوا  ألسا�سي 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذ ت  لخصائص  آلتية :

.ENTMEDIC : لتسمية  لتجاري 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

تاجر  ألدو ت  لطبية   :  لهدف 

أو  لجملة،  بالتقسيط  و لجر حية 

تاجر  ملالبس  لجاهزة بالتقسيط.

جميع  ل مليات  عامة  بصفة 

مباشرة بصفة    لتجارية  ملرتبطة 

 أو غير مباشرة بنشاط  لشركة.

:  لطابق  لثاني   ملقر  الجتماعي 
تجزئة   27 رقم  بال مارة   6 رقم 

 لس ادة عيا عتيق تمارة.
درهم   100.000  : ر س  ملال 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 ملدة : 99 سنة ب د  لتأسيس.

:  لسيدة بوسب ة حناا   لتسيير 

ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  وقد 

فبر 2ر   7 بتاريخ  بتمارة   البتد ئية 

2023، تحت رقم س ت 138313.

357 P

SMJ TRAVAUX
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لطابق  لثاني رقم 

6 بال مارة رقم 27 تجزئة  لس ادة 

عيا عتيق تمارة

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

تمت  ملصادقة   ،2023 19 2نا2ر 

ذ ت  لشركة  على  لقانوا  ألسا�سي 

مسؤولية محدودة ذ ت  لخصائص 

 آلتية :

 SMJ  :  لتسمية  لتجارية 

.TRAVAUX

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.

:  ألشغال  ملختلفة   لهدف 

 أو  لبناء.

جميع  ل مليات  عامة  بصفة 

مباشرة بصفة    لتجارية  ملرتبطة 

 أو غير مباشرة بنشاط  لشركة.

:  لطابق  لثاني   ملقر  الجتماعي 
تجزئة   27 رقم  بال مارة   6 رقم 

 لس ادة عيا عتيق تمارة.
درهم   100.000  : رأس  ملال 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.
 ملدة : 99 سنة ب د  لتأسيس.

:  لسيد  ليسفي مجيدو   لتسيير 
و لسيد ل رج خاليد ملدة غير محدودة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  وقد 
فبر 2ر   7 بتاريخ  بتمارة   البتد ئية 

2023، تحت رقم س ت 138309.
358 P

C2O ELECTRO TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 500.000 درهم
 ملقر  الجتماعي :  لطابق  لثاني
رقم 6 بال مارة رقم 27 تجزئة 

 لس ادة عيا عتيق تمارة
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
تمت  ملصادقة   ،2023 10 2نا2ر 
ذ ت  لشركة  على  لقانوا  ألسا�سي 
مسؤولية محدودة ذ ت  لخصائص 

 آلتية :
 C2O EKECTRO : السم  لتجاري 

.TRAV
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقانونية 

مسؤولية محدودة.
:  ألشغال  ملختلفة   لهدف 
في  لتركيبات  مقاول  أو  لبناء، 

 لكهربائية.
جميع  ل مليات  عامة  بصفة 
 لتجارية  ملرتبطة بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة بنشاط  لشركة.
:  لطابق  لثاني   ملقر  الجتماعي 
تجزئة   27 رقم  بال مارة   6 رقم 

 لس ادة عيا عتيق تمارة.
درهم   500.000  : رأس  ملال 
فئة  من  حصة   5000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.
 ملدة : 99 سنة ب د  لتأسيس.

:  لسيد بناا محمد ملدة   لتسيير 
غير محدودة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  وقد 
فبر 2ير   9 بتاريخ  بتمارة   البتد ئية 

2023، تحت رقم س ت : 138341.
359 P

K T S D
SARL AU

ر سمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : رقم 37 زنقة 
إدريس  ألكبر شقة رقم 6  لطابق 

 لثالث حساا  لرباط
2وم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
30 أغسطس 2022 بمقر  لشركة تم 

 التفاق على  لتالي :
تغيير مقرها  الجتماعي من :

زنقة إدريس  ألكبر شقة   37 رقم 
رقم 6  لطابق  لثالث حساا،  لرباط.
إلى زنقة 1 سانية حاج  ملدني رقم 

8 سيدي مو�سى سال.
بكتابة  لضبط  تم  إل2د ع 
تحت  بالرباط  باملحكمة  لتجارية 
 لرقم  لقانوني 129842 بتاريخ فاتب 

نوفمبر 2022.
360 P

MONALA
SARL

تفويت حصص
 ستقالة مسير ا وت ييا مسيرة 

وحيدة
بموجب محضر  لجم ية  ل امة 
 5  لغير عاد2ة  ملؤرخ بالرباط بتاريخ 
تمت  ملصادقة على   ،2022 ديسمبر 

ما 2لي :
تفويت  لحصص  عملية   عتمار 
 لتي قامت بها  لسيدة ثريا  لنى لفائدة 
 لسيدة كوثر بودالل بتاريخ 5 ديسمبر 

.2022
على  لتوزيع  لجد2د   ملصادقة 

لرأسمال  لشركة.
ضريف  هشام   ستقالة  لسيد 
مهامهما  من  ثريا  لنى  و لسيدة 
وت ييا  لسيدة  للشركة  كمسير2ن 
كوثر بودالل كمسيرة وحيدة ملدة غير 

محددة.
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تغيير جميع  لبنود  لتي لها عالقة 

بالتغيير ت  لسالفة  لذكر و ملصادقة 

على  لقانوا  ألسا�سي  مل دل.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بالرباط بتاريخ 2 فبر 2ر 2023، تحت 
رقم 132796.

361 P

32CS رشكة

ش م م

تفويت حصص
تغيير  لشكل  لقانوني للشركة

 ستقالة مسير وت ييا مسير وحيد
تحويل مقر  لشركة

بموجب محضر  لجم ية  ل امة 

بتاريخ  بالرباط  عاد2ة  ملؤرخ   لغير 

تمت  ملصادقة   ،2022 19 ديسمبر 

على ما 2لي :

تفويت  لحصص  عملية   عتماد 

أحميتي  بها  لسيد ش يب  قام   لتي 
لفائدة  لسيد صبري  د2ر  لنصيري 

بتاريخ 19 ديسمبر 2022.

على  لتوزيع  لجد2د   ملصادقة 

لرأسمال  لشركة.

تغيير  لشكل  لقانوني للشركة.

أحميتي  ش يب   ستقالة  لسيد 

وت ييا  لسيد  كمسير  مهمته  من 

وحيد  كمسير  صبري  د2ر  لنصيري 

ملدة غير محدودة.

تغيير جميع  لبنود  لتي لها عالقة 

بالتغيير ت  لسالفة  لذكر.

قر ر  لشريك  محضر  بموجب 

بتاريخ  بالرباط   لوحيد  ملؤرخ 

تمت  ملصادقة   2022 19 ديسمبر 

على ما 2لي :

تحويل مقر  لشركة من  لرباط 6، 
زنقة ضا2ة عو  رقم 16  لطابق  لر بع 
كابس  زنقة   ،11 إلى  لرباط  أكد ل 

بالتو 08  لرباط.

من  لنظام  ا  رقم  تغيير  لبند 

على  لنظام  و ملصادقة   ألسا�سي 

 ألسا�سي  مل دل للشركة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بالرباط بتاريخ 2 فبر 2ر 2023، تحت 

رقم 132799.

362 P

GRENER HOLDING
SARL

رأسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 15شارع  ألبطال 

رقم ا0، أكد ل،  لرباط

RC N° 154435

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

قرر   ،2022 أغسطس   23 بتارخ 

 GRENER HOLDING شركاء شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  شركة 

رأسمالها 1.000.000 درهم ما 2لي :

 7000 تفويت  على   ملصادقة 

في  طرف  ملساهميا  من  حصة 

 لشركة كما 2لي :

 لشركة زيستش 3000 حصة.

 3600 جيليه  نرجي   لشركة 

حصة.

00ا  دحماا  بن  محمد   لسيد 

حصة.

لفائدة نكتيس كروب.

 ستقالة  لسيد جمال بن دحماا 

من منصبه كمسير مشارك للشركة.

ذ ت  شركة  إلى  تحويل  لشركة 

ذ ت  لشخص   ملسؤولية  ملحدودة 

 لو حد.

وفق  و7  و6   2 ت د2ل  لفصول 

 لقانوا  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم   ،2022 أكتوبر   18 بتاريخ 

.129588

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية بتاريخ 18 

أكتوبر 2022 تحت رقم 129588.

363 P

GREENAFTECH
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
 55 BD : مقرها  الجتماعي
 ZERKTOUNI ESPACE

 ZERTOUNI 1ER ETAGE N°3 Q.H
CASABLANCA

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
أغسطس   23 بتاريخ  عرفي  ب قد 
قرر  لشريك  لو حد لشركة   ،2022

GREENAFTECH
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  ذ ت  لشريك  لو حد، 

100.000 درهم ما 2لي :
 ستقالة  لسيد بن دحماا جمال 

من منصبه كمسير مشارك للشركة.
كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 ،2022 سبتمبر   29 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 839568.
364 P

 SOLAR FUTURE
RENEWABLE SOLUTIONS

SARL AU
رأسمالها : 100.000 درهم

 13 RUE : مقرها  الجتماعي
 AHMED ALMAJATTI RES LES

 ALPES 1ER ETG N°8 QUARTIER
MAARIF, CASABLANCA

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
أغسطس   23 بتاريخ  عرفي  ب قد 
قرر  لشريك  لو حد لشركة   ،2022
 SOLAR FUTURE RENEWABLE
SOLUTIONS شركة ذ ت  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لو حد   ملحدودة 

ر سمالها 100.000 درهم ما 2لي :
 ستقالة  لسيد بن دحماا جمال 

من منصبه كمسير مشارك للشركة.
كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 ،2022 سبتمبر   29 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 839572.
365 P

FIZAZI & ASSOCIES 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

وذ ت  لشريك  لو حد
رأسمالها : 000.000.ا درهم

 ملقر  الجتماعي : تجزئة Y5، قطاع 

ا1، شارع  لدلب، حي  لرياض 

 لرباط

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ديسمبر  فاتب  بتاريخ  بالرباط 

قر ر ت  محضر  تحرير  تم   ،2022

 FIZAZI &  لشريك  لوحيد لشركة 

مسؤولية  ذ ت  شركة   ASSOCIES

وذ ت  لشريك  لو حد  محدودة 

و لذي تقرر فيه ما 2لي :

خفض رأسمال  لشركة.

رأسمال  لشركة  خفض  تقرر 

بمقد ر 5.000.000 درهم ليصبب من 

000.000.ا  إلى  درهم   9.000.000

درهم وبالتالي فإا رأس  ملال  لجد2د 

000.000.ا  للشركة  ملحدد في مبلغ 

درهم مقسم إلى 0.000ا سهم بقيمة 

100 درهم لكل منها، وكلها مخصصة 

للشريك  لوحيد  لسيد خالد فيز زي.

من  لنظام  و7   6 ت د2ل  ملادتيا 

 ألسا�سي للشركة.

تحييا  لنظام  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

30 2نا2ر 2023، تحت رقم 725.

366 P

TRUE POSITIVE
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجماعي : ا زنقة و د زيز 

 لطابق  لثالث،  لشقة 7، أكد ل، 

 لرباط

AMDER موطنة لدى شركة

 ستدر ك خطأ.
نتشرف بطلب إستدر ك وتصحيب 

خطأ  ملدرج بالجريدة  لرسمية عدد 

5750 بتاريخ 11 2نا2ر 2023  ملت لق 

بأسماء  لشركاء،  ملت لق بإستبد ل :
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صامد  ب  صامد  لتو تي   لسيد 

 تو تي.

 لسيدة فاطمة حامي ب فاطمة 

حمي.
للتلخيص و لنشر

 ملسيرة

367 P

DISTRISAB

 SARL

RC : 32569

بيع حصص شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

بتاريخ  DISTRISAB  ملن قد  لشركة 

صاحبي  قرر    ،2023 2نا2ر   18

 لشركة ما 2لي :

موالي  لساخي  تفويت  لسيد 

للبطاقة  لوطنية   لبشير  لحامل 

510 حصة لفائدة   ،A710513 رقم 

هللا  مل رفة  لحامل  عبد   لسيد 

 ،A35035 رقم  للبطاقة  لوطنية 

وتفويت  لسيد بلويز زكرياء  لحامل 

 AB622493، للبطاقة  لوطنية رقم 

لفائدة  لسيد عبد هللا  حصة  90ا 

 مل رفة.

تم ت ييا  لسيد عبد هللا  مل رفة 

مسير  للشركة.

تم تغيير  لشكل  لقانوني للشركة 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى 

بشريك و حد.

قرر  لسيد عبد هللا  مل رفة تغيير 

 111 رقم   7 مقر  لشركة من قطاع 

 ليوسفية  لغرب  لرباط.

: زنقة أوسلو قبو  إلقامة رقم  إلى 

30  ملحيط  لرباط.

تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبر 2ر   8 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2023، تحت رقم ا105.

368 P

HESPORT
 SARL

بيع حصص شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

بتاريخ  HESPORT  ملن قد  لشركة 

صاحبي  قرر    ،2023 18 2نا2ر 

 لشركة ما 2لي :

حسن  تفويت  لسيد  لكنوني 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

AA2063، 00ا حصة لفائدة  لسيد 

عبد  لرز ق خريبش  لحامل للبطاقة 

مع    ،AB702018 رقم   لوطنية 

 ستقالته من تسيير  لشركة.

محمد  ألميا  وتفويت  لسيد 

لفائدة  لسيد  حصة  00ا   لكنوني 

عبد  لزر ق خريبش  لحامل للبطاقة 

.AB702018 لوطنية رقم 

عبد  لزر ق  ت ييا  لسيد  تم 

خريبش مسير  للشركة.

قرر  لسيد عبد  لرز ق خريبش 

شاعر   70 من  مقر  لشركة  تغيير 

7  ملحيط،  رقم   ملغرب  ل ربي 

3 شارع  12 مكرر  لشقة   لرباط، إلى 

لبناا  ملحيط،  لرباط.

وقرر تغيير  سم  لشركة من هي 

سبورت إلى وينر سبورت.

تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 

فبر 2ر   7 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2023، تحت رقم 959.

369 P

شركة  OCULI VISION  ش.م.م 
رأسمالها :  100.000.00 درھم 

 ملقر  الجتماعي : شارع  لحسن  ألول 

رقم 221 ، أنزكاا

 ICE 003216157000004, RC

N°27787

تأسیس  لشركة ذ ت  ملسؤولیة 

 ملحدودة

1 .  لتأسیس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
خلق  تم   13/01/2023 في  بإنزكاا 
نظام تأسیس  لشركة ذ ت  ملميز ت 

 لتالیة :
شركة ذ ت مسؤولیة   :    لشكل 

محدودة.
 OCULI شركة   :  لتسمیة 

.VISION
 لھدف : تھدف  لشركة إلى  : 

 لنظار ت و  لبصریات .
شارع  لحسن   :   ملقر  الجتماعي 

 ألول رقم 221 ،  نزكاا.
مدة  حددت   :  ملدة  الجتماعیة 

 لشركة في 99 سنة.
ت یيا  لسیدة سكینة   :  لتسیير 
على  لبطاقة  خدو،  لحاصلة 
مسيرة   ،  AE171908 رقم   لوطنیة 

مشاركة ملدة غير محدودة. 
صباح،  :  زور  وت یيا  لسید 
 لحاصلة على  لبطاقة  لوطنیة رقم 
35297اJB  ، مسير مشارك ملدة غير 

محدودة. 
ستلتزم  لشركة   :   لتوقیع 
خدو  سكینة   بالتوقیع  للسیدة 

و  لسید  زور صباح.
: حدد رأسمال    رأسمال  لشركة 
 لشركة في 00,000 100 درھم مجزأة 
على 1000 حصة من فئة 100 درھم 

للحصة  لو حدة. 
تم  إلید ع   :  إلید ع  لقانوني 
 لقانوني باملحكمة  البتد ئیة  نزكاا 
 یت ملول بتاریخ 24/01/2023 تحت 

رقم 182/2023.
عن رئيس كتابة  لضبط

370 P

تينير سبيريت موروكو
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها 0.000.00ا درهم
 ملقر  الجتماعي دو ر تكاد2رت ن بادو 

 لدر ركة   كاد2ر
إنشاء  لشركة

بموجب عقد عرفي محرر بأكاد2ر 
إنشاء  تم   2023/01/19 بتاريخ 
ذ ت  لشركة   لقانوا  ألسا�سي 
للبيانات  وفقا  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

تينير سبير2ت  موروكو   :  لتسمية 
ش٠م٠م.

 : ألجل  :  لشركة   ملوضوع 
٠تنظيم  لجوالت    لترفيه  لسياحي 

و  لحمالت.
تكاد2رت  دو ر   :  ملقر  الجتماعي 

ن بادو  لدر ركة أكاد2ر.
في محددة  مدة  لشركة   :   ملدة 
2وم  إلنشاء  من  سنة  بتد ء   99  

 لنهائي.
باألرقام  :  لتقد2مات   لتقد2مات 

للشركاء من :
فيليب                              ساليرنو   لسيد 

20.000.00  درهم.
تر فيل                           د2ناميك   شركة  

20.000.00 درهم. 
0.000.00ا   درهم.

 لرأسمال  الجتماعي : 0.000.00ا 
درهم  مقسمة  على  أرب مائة  *00ا* 
حصة   جتماعية  بمائة  *100.00* 
للو حد مقسمة  على   لشركاء حسب  

تقد2ماتهم كاألتي  :
 لسيد  ساليرنو فيليب  200   سهم  

 جتماعي.
تر فيل                       د2ناميك  شركة 

200  سهم   جتماعي.
  00ا  سهم   جتماعي.

ساليرنو  سمي  لسيد    :  لتسيير 
وملدة  للشركة   كمسير  فيليب  

محدودة. 
 لسنة   الجتماعية  : من 01 2نا2ر 

 لى  31  دجنبر. 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لتجارية بأكاد2ر بتاريخ 2023/02/01  
تحت  رقم 120293  لسجل  لتجاري  

رقم  225ا5   .                         
371 P

STE  RIGHT SOUTH CO ML 
     SARL      

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  الجتماعي  رقم 86 شارع عالل 
 لفا�سي إغر س بوركاا أكاد2ر

 لتأسيس
بمقت�سى  لقانوا  ألسا�سي  ملؤرخ 
ب 06 2نا2ر  2023 تم تأسيس شركة 
محدودة  ملسؤولية صفاتها كما 2لي:  
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 STE  RIGHT SOUTH : لتسمية  
        CO ML    SARL

في  مقاول    :  لهدف  إلجتماعي 
 ألشغال  ل امة

  لرأسمال : حدد رأسمال  لشركة 
إلف  )مئة  درهم   100.000.00 في 
درهم ( مقسمة إلى 1000 ألف حصة 
بقيمة 100 درهم للو حدة  خصصت 
صبري  على  لشكل  لتالي  بكاملها 

لحسن   500 حصة.
  لزين محمد    500 حصة.

صبري لحسن    :  لسيد    لتسيير 
غير  ملدة  ودلك  للشركة  كمسير 

محددة.
تأسيس  من  سنة   99  :  ملدة 

 لشركة. 
تم  إل2د ع  لقانوني   وقد 
بتاريخ بأكاد2ر   باملحكمة  لتجارية 
  26  2نا2ر  2023 تحت رقم 120238، 
تم  لتسجيل بالسجل  لتجاري تحت 

رقم    54183 .  
372 P

 DIMAH TRAVAUX  ش.م.م 
تأسيس

في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ   و ملسجل   05/01/2023
تأسيس  تم  بأنزكاا   24/01/2023

شركة  ش.م.م. 
هدفها : 

1 -  ألشغال  ملختلفة أو  لبناء.
 2 -   إل2ر د و لتصد2ر.

  3 -   مفاوض .   
رقم   E بلوك   : -  ل نو ا  لتجاري 

38 حي  دميا  2ت ملول.
رأسمالها100.000.00درهم موزع 
إلى1000 حصة قيمة كل حصة 100 

درهم  كتتبت على  لشكل  آلتي :
 1000   : حميد  سلوم   لسيد 

حصة.
حميد  سلوم  ت ييا  لسيد   تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة. 
سلوم  توقيع  لسيد   تم  عتماد 
و لوثائق  جميع  ل قود  في  حميد 

 إلد رية و لبنكية.     

عمر  لشركة مدة   : -  ملدة     
 99 سنة من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

- لسجل  لتجاري  إل2ضاحي   
رقم.27841.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   -
بتاريخ  بانزكاا   البتد ئية 

01/20/2023 تحت رقم 232.
373 P

 SOCIETE  MORGLAD شركة
SARL AU

محدودة  ملسؤولية
 ذ ت شريك وحيد

إعالا عن  لتأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
حررت  بأكاد2ر    2023 2نا2ر   02  
محدودة  ملسؤولية  شركة  قو نيا 

خصائصها كالتالي :
  SOCIETE    :  السم        

MORGLAD SARL AU
 لهدف  :  قاعة  لرياضة.

شارع  ا  بلوك   :  ملقر  الجتماعي 
1001 رقم 38 حي  ملحمدي أكاد2ر.

 ملدة   :  99 سنة  بتد ء  من تاريخ 
 لتأسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لرأسمال  الجتماعي 
درهم مقسم  لى   100.000,00 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للو حدة موزعة على  لشريك :
1000 حصة   لسيد رشيد زينوا 

بمبلغ 100.000,00 درهم.
بتسيير  لشركة 2قوم   :   لتسيير 
رشيد  للسيد  محدودة  غير  وملدة 

زينوا.
حق  لتوقيع  :  سناد   المضاء 

للسيد رشيد زينوا. 
 ألرباح :  2تم  قتطاع 5 % لتكوين 
عليه   لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 
2خصص  2وزع  و  و لصافي   قانونيا 
جد2د  من  مرحل  مبلغ   حتياطا  و 

برمته  و جزئيا.
تم  ال2د ع   :  ال2د ع  لقانوني 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 
 لتجارية بأكاد2ر بتاريخ  02/02/2023 

تحت رقم 120315.
374 P

 TLAYTMAS TRANSPORTS

 SOLUTIONS

  SARL
 إنشاء شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
 STE TLAYTMAS :  إلسم  لتجاري 

 TRANSPORTS SOLUTIONS

.  SARL

تجزئة  مالل رقم 182   -  ل نو ا 

ك تر ست  نزكاا.

 ملهام :

 1( نقل  لبضائع للغير.

  2(  ل مل  ملؤقت وتنظيم  لنقل 

 لدولي للبضائع.
 100.000.00  : رأس مال  لشركة 

درهم.
-  لحسن  ل سري   :  لتسيير 

مشارك و مسير للشركة.

- عبد هللا هو ري مشارك.

تم  إل2د ع  لقانوا  ألسا�سي لدى 

باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 

تحت   02/02/2023 بتاريخ   نزكاا 
رقم 3ا2 و لسجل  لتجاري تحت رقم 

.27855

375 P

STE FINAGAZ  SARL.AU
ICE : 003215606000040

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم   2023/01/19

شريك  ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد ذ ت  لخصائص  لتالية : 

STE FINAGAZ Sarl.   :  لتسمية 

- au

علي  تيا  دو ر  - ملقر  الجتماعي: 

عمالة شتوكة  تيزنيت  منصورطريق 

 2ت باها.

: تسويق جميع  ملنتجات  - لهدف 

 لبترولية ) لغاز و مو د  لتشحيم(.

 500000  : - لرأسمال  الجتماعي   

درهم.

- لتسيير : عزيز فاضل.

- ملدة: 99 سنة.

فاتب 2نا2ر حتى   :  - لسنة  ملالية 
31 دجنبر .

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 
 229 رقم  تحت  بانزكاا   لتجاري 
رقم  لسجل   2023/01/31 بتاريخ 

 لتجاري 27835.
376 P

 STE ZINDIN EXPORT 
SARL AU 

ICE : 003205653000081
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم    2023/01/03
شريك  ذ ت   محدودة  ملسؤولية  

وحيد ذ ت  لخصائص  لتالية : 
 STE ZINDIN  :  لتسمية 

-  EXPORT  SARL.AU
 02 ا رقم   ملقر  الجتماعي :  قامة 

تجزئة جمال 2 أ2ت ملول.
- لهدف :  الستير د و  لتصد2ر. 

 100000  : - لرأسمال  الجتماعي 
درهم.

- لتسيير :  مال هردبو.
- ملدة : 99 سنة.

فاتب 2نا2ر حتى   :  - لسنة  ملالية 
31 دجنبر .

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 
   236 رقم   تحت  بانزكاا   لتجاري 
رقم  لسجل   2023/02/01 بتاريخ 

 لتجاري27847. 
377 P

 STE « SOUSS ENGINS»
 SARL AU

ICE : 003230864000033
رأسمالها  100.000,00 درهم 

إعالا بتأسيس شركة
وبموجب   2023/01/20 بتاريخ 
د ت  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
 STE » ملسؤولية  ملحدودة تحت إسم 

SOUSS ENGINS » SARL AU
 - هدفها :   تأجير م د ت أشغـــــــال 
أشغـــــــال  لبناء،  شغـــــــال   لبناء، 

مختلفــة.
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شركة  في   : - ل نو ا  لتجاري 

AGADIR DOMICILIATION عمارة 

 لخوجي 2 شقة رقم ا شارع 01 بلوك 

ل رب  حي  شارع   لحسن  لثاني  ب 

أ2ت ملول.   
درهم   100.000,00 رأسمالها   -

كل  قيمة  حصة   1000 إلى  موزعة 

حصة 100.00 در هم، مسجلة باسم 

 لسيد محمد أصمماد.

تسيير  لشركة تم ت ييا  لسيد   -

محمد أصمماد مسير  وحيد  للشركة 

كامل  تخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 

 لصالحيات حسب  لقانوا  ألسا�سي 

للشركة.                                                                                                                  

تاريخ  من  سنة   99  : -  ملدة 

تأسيسها.

بمكتب  تم  -  إل2د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمــة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ   261 رقم  تحت  بإنزكاا 

.03/02/2023

 SOUSS سجلت  لشركة    -

بالسجل     ENGINS  SARL AU

  27869 رقم  تحت  بإنزكاا   لتجاري 

بتاريخ  2023/02/03.

378 P

حسابات  دميم ش.م.م

م تمد من طرف  لدولة
336 شارع  ملقاومة  2ت ملول

 لهاتف -0528240004 0528249216

 SUD NEGOCE شركة

  AUTOMOBILE  SARL AU
تأسيس شركة

 ذ ت مسؤولية محدودة

وذ ت  لشريك  لوحيد 

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ   
وضع  لقانوا  ثم   2023 2نا2ر   30

محدودة  شركة  لتأسيس   ألسا�سي 

وذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية :

 SUD NEGOCE  لتسمية: شركة 

     AUTOMOBILE

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة وذ ت  لشريك  لوحيد.

رأسمال  حدد   : رأسمال  لشركة 
درهم مقسمة   100.000  لشركة في 
بقيمة  1000حصة  جتماعية  إلى 
في  كلها  هي  و  للو حدة  در هم   100

ملكية  لسيد عبنا  لحسيا. 
:  لطابق  لسفلي  مقر  لشركة 
بالد  تجزئة  تفر وت  شارع  ا22  رقم 

 لسالمة حي  لصفاء   2ت ملول.
بيع  و  شر ء   : نشاط  لشركة 
 لسيار ت  ملست ملة، بيع قطع غيار 

و كسسو ر ت  لسيار ت   و نكوص.
 لتسيير: عيا  لسيد عبنا  لحسيا 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
:  لشركة ملزمة بالتوقيع   لتوقيع 
 لوحيد للمسير  لسيد عبنا  لحسيا.
إلى 2نا2ر   01 من   :   لسنة  ملالية 

 31 ديسمبر .
في محددة  مدة  لشركة   :   ملدة 

 99 سنة.
بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية النزكاا 
 270 تحت رقم  2وم  06/02/2023  
ورقم  لسجل  لتجاري هو  27879.  
379 P

 STE PARAPHARMACIE   
SAFOUANE

 Société à Responsabilité Limitée
A.U

Au Capital de 100.000 DHS  
Siège Social est fixé à : AVENUE 
ELKHORCHI NR 147 GUELMIM

ICE : 003233228000031
تـــأسيــس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   )1
شركة  تأسيس  تم   ،23/01/2023
بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد باملميز ت  لتالية  :
 لتسمية  : بار فارما�سي صفو ا

شارع  لخر�سي   :  ملقر  الجتماعي 
رقم 7ا1 كلميم.

درهم   100.000.00  :  لرأسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

 لهـــــــــــــــــدف : بار فارما�سي.
 لشــــــــــــــريك  لوحيد :

عبد  للطيف   :  لسيد 
مستور1000 حصة.

عبد  للطيف   :  ملسير  لقانوني 
مستور.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ   كلميم   البتد ئية 

2023 تحت رقم  520/2023.
380 P

 STE HMSI
 Société à Responsabilité

LimitéeA.U
Au Capital de 100.000,00 Dhs

 Siège Social est fixé à :AVENUE
HASSAN II N 292 GUELMIM

ICE : 003229272000046
تـــأسيــس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،23/01/2023
بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد باملميز ت  لتالية :
 لتسمية  :   ه م س ي.

شارع  لحسن   :  ملقر  الجتماعي 
 لثاني رقم 292 كلميم .

درهم   100.000.00  :  لرأسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.
 لهـــــــــــــــــدف  : تاجر أجهزة  مل لوميات

 لشــــــــــــــريك  لوحيد :
 لسيد : حمزة مكاا 1000 حصة.

 ملسير  لقانوني : حمزة مكاا.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   23 بتاريخ  كلميم   البتد ئية 

2023  تحت رقم 512/2023.
381 P

 STE BRAHIM TAHA
SARL A.U

إعـــــــالا عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2022 نوفمبر   21
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة من شريك 

وحيد  ملميز ت  لتالية :

 لتسمية :
STE BRAHIM TAHA SARL A.U
5ا3 تجزئة  : رقم   ملقر  الجتماعي 
غرب مدرسة  ألمير موالي عبد هللا حي 

 لصحر ء طانطاا.
100.000,00درهم   :  لرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 درهم.
 لهدف  :

- تجارة عامة-أشغال مختلفة.
 لشريك  لوحيد : 

مزد د  مغربي،  أكر م،  محمد   -
أكاد2ر   1987 مارس   2 بتاريخ 
ب.ت.ورقم JF 36381 . لقاطن : رقم 

10زنقة 2وسف بن تاشفيا.
فاتب  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
2نا2ر و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
: تسير  لشركة حاليا من   لتسيير 

طرف محمد أكر م ملدة غير محددة.
باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 
2نا2ر   23  البتد ئية بطانطاا بتاريخ 

2023 تحت رقم7171.
382 P

 H3P SERVICEشركة
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
في  لل قد  ملؤرخ  طبقا 
شركة  تأسيس  تم    27/01/2023
شريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد بالخصائص  لتالية :  
 H3P SERVICE  : لتسمية 

 لهدف  لبناء و  الشغال  ملختلفة 
و  لتفاوض.

 : رأسمال  ملجموعة 
2.000.000.00  درهم.

 ملسير: هني حسناء - هني رشيد.
ا1  ل يا  رقم   :  ملقر  الجتماعي 

 لزقاء 2 تيزنيت. 
   ملدة :  99 سنة.

للمجموعة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 
بتيزنيت  تحت رقم     46/2023 بتاريخ 

    .03/02/2023
383 P
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 TOUDRT ACADEMY 

BEAUTE ET COIFFURE
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

ICE : 003190871000040      

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى     

باكاد2ر ثم تأسيس   2022 دجنبر   20

ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة   شركة 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

 TOUDRT ACADEMY   : لتسمية 

BEAUTE ET COIFFURE

 ملقر :  لطابق  الول بلوك  وه رقم 

83 حي  لزيتوا تيكوين  كاد2ر.

مدرسة  لحالقة   :  ملوضوع 

و لتجميل.

في  حدد  لرأسمال   :  لرأسمال 

على موزعة  درهم   00.000.00ا 

درهم   100 حصة من قيمة  000ا   

موزعة بيا  لشركاء كالتالي :

حصة   2000  لسيد بوباز س يد 

200.000.00  درهم.

 لسيد بوباز  لحسن 2000 حصة 

200.000.00 درهم.

: تسير  لشركة من طرف   لتسيير 

بوباز  و  لسيد  س يد  بوباز   لسيد 

 لحسن ملدة غير محدودة.                                           

تم  إل2د ع    :  إل2د ع  لقانوني 

كتابة  لضبط  لدى   لقانوني 

بتاريخ   باكاد2ر  باملحكمة  لتجارية 

01/02/2023 تحت عدد 120298.

384 P

 SUNFLOWER BEAUTY

SHOP
société à responsabilité

au capital de 100.000,00 Dhs

 sise au lot 28/A lotissement

Zaitoune, Tikiouine, Agadir

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

بتاريخ  بأكاد2ر   لتأسي�سي  ملؤرخ 

شركة  تأسيس  تم   2023 2نا2ر   17

تسمية  تحت  محدودة  ملسؤولية 

.SUNFLOWER BEAUTY SHOP

تجارة  ملو د   : موضوع  لشركة 
 لبيولوجية ومستحضر ت  لتجميل.

 100.000,00  : رأسمال  لشركة 
حصة   1000 مقسم  لى  درهم 
100,00 درهم لكل   جتماعية بقيمة 
و حدة منها مملوكة بأجم ها للسيد 

محمد  لجابري.
 28/A :  لبق ة   ملقر  الجتماعي 

 لزيتوا تيكوين  كاد2ر.
: تسير  لشركة من  تسيير  لشركة 
طرف  لسيد محمد  ل لج ملدة غير 

محدودة.
 : بأكاد2رعدد   لسجل  لتجاري 

239ا5.
تسجيل  إل2د ع  لقانوني  تم 
بتاريخ  بأكاد2ر   باملحكمة  لتجارية 

26 2نا2ر 2023 تحت رقم 120306.
385 P

شركة. أ ب - بوفوس
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
نونبر   29 في  لل قد  ملؤرخ  طبقا 
ذ ت  شركة  تأسيس  تم   2022
بالخصائص  محدودة   ملسؤولية 

 لتالية  :
 لتسمية :  ب- بوفوس.
 لهدف : تربية  لدجاج.

 100000  : رأسمال  ملجموعة 
درهم.

 ملسير: أ2وب  لزرو ل.
:  لحي  ملحمدي   ملقر  الجتماعي 
119  والد  زنقة حساا بن ثابت رقم 

تا2مة.
 ملدة : 99 سنة. 

للمجموعة  تم  إل2د ع   لقانوني 
تحت  باملحكمة   بالسجل  لتجاري 

رقم   9277  بتاريخ   2023/01/02.
386 P

  STE ZNIBER SEAFARM
S.A.R.L  AU

قرر بموجب جمع من قد بتاريخ  
19/01/2023 تأسيس شركة.

تسمية  تم  لقد    : 1.  لتسمية 
 لشركة.

  STE ZNIBER SEAFARM  .2

  SARL

ذ ت  ملسؤولية  شركة   .3

 ملحدودة.

عند رقم  مقر  لشركة    : مقر   .2

شارع  لحسن  ألول  لد خلة   118

 كاد2ر. 

في  حدد   : أمو ل  رؤوس   .3

إلى  مقسومة  درهم   100.000.00

1000  حصة من 100 درهم للو حد 

وموزعة كالتالي :  

زنيبر  ملهدي                                          لسيد 

1000  حصة.   

    ملجموع : 1000   حصة. 

ا.  ملوضوع : إد رة و تشغيل جميع 

 ملز رع  ألحياء  ملائية.

زنيبر  ي تبر  لسيد  5.  لتسيير: 

غير  ملدة  لشركة   ملهدي    ملسير  

محدودة.    

 و  ملسؤول عن  لنشاط  لشركة

 و  إلمضاء لل مليات  لبنكية لشركة .   

من  سنة  بتد ء   99  : 6.  ملدة 

تأسيسها حسب  ملحضر  لتأسي�سي. 

تم  لقد  7.  إل2د ع  لقانوني: 

لدى  ملحكمة   إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية باكاد2ر بتاريخ 07/02/2023 
تحت رقم 120352   لسجل  لتجاري 

رقم 273ا5 .

387 P

 أيت ملول الصيانة الصناعية  

ش.م.م.ش.و

 AIT MELLOUL 

 MAINTENANCE

  INDUSTRIELLE
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

23/01/2023 تم تأسيس شركة ذ ت 

شريك   ملسؤولية  ملحدودة ذ ت    

و حد خصائصها كالتالي :

ملول  لصيانة  أ2ت   :  لتسمية 

 لصناعية .          

بيع،   :  -  لهدف  الجتماعي  

و صالح  مل د ت  لكهربائية  تركيب 

و لصناعية و لضخ.

 -  مقاول في  ألشغال  ملختلفة. 

-    ملقر  الجتماعي : رقم 13 ، زنقة 

و د  ملخازا ، طريق أدميا, 2ت ملول.

-  ملدة : 99 سنة.

درهم   100000,00 -  لرأسمال 

1000 حصة  جتماعية  مقسمة على 

من فئة 100 درهم للحصة  لو حدة, 

قرباش  :  لسيد  للشريك  لوحيد 

رشيد.   

2ت هد بتسيير  لشركة  -  لتسيير: 

غير  ملدة  رشيد  قرباش  إلى  لسيد 

محددة.

للسيد  فينسب  - لتوقيع  لبنكي 

قرباش رشيد.

2 - وقد تم  إل2د ع  لقانوني بكتابة 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ    248 رقم   تحت  بانزكاا 

و لسجل  لتجاري    02/02/2023

رقم  27861.   
       للخالصة و  لبياا

عن  ملسير

388 P

FONCIERE ESJ

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة 

بتاريخ      بمقت�سى  ل قد  ملؤرخ 

شركة    تأسيس  تم   31/01/2023

مقرها  FONCIER ESJ    لكائن  

53  لطابق  رقم  مكتب   الجتماعي 

 لر بع م رض  ملامونية شارع حسن 

حي  لد خلة   500 ش  ف  بون ماني 

أكاد2ر. 

 لنشاط : من ش عقاري.

مبلغ   في  مال  لشركة  رأس   حدد 

إلى مقسمة  درهم   00.0000ا.2  

000 ا2 حصة  جتماعية بقيمة 100 

درهم للحصة كما 2لي : 
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Mme SOPHIE EL BAZ    :                

11 760 parts sociales

Mme JULIA FRANCE EL BAZ    

parts sociales 0ا2 12   :

 Soit un totale  : 2000 ا parts 

sociales . 

طرف  لسيد  من  تسير  لشركة 

 نسيم قاقوا رقم  لبطاقة  لوطنية

. J 480817 

مدة  لشركة  99  سنة .

وقد تم  إل2د ع  لقانوني باملحكمة 

 120353  لتجارية بأكاد2ر تحت رقم 

بتاريخ 06/02/2023 .

389 P

 STE DE  TRANSPORT 

 OUED NOUN

  SARL
على  ل قد  ل رفي  ملحرر  بناء   -

و ملسجل   26/01/2023 بتاريخ 

 27/01/2023 بتاريخ  باكاد2ر 

  STE DE لشركة   قرر  لشركاء 

 TRANSPORT OUED NOUN

ذ ت مسؤولية محدودة        – SARL
رأسمالها 100000,00  درهم ما 2لي :   

على   لسيد  -  لتسيير:  إلبقاء 

للبطاقة  محمد  لحامل  سربوت 

كمسير   M23803 رقم   لوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

-  لتوقيع :  لشركة ملزمة بالتوقيع 

محمد سربوت  للسيد    ملنفصل 

 أو  لسيد سربوت رضو ا.

تم   إل2د ع  لقانوني    : -  إل2د ع  

باملحكمة  مكتب  لضبط  لدى 

فبر 2ر   6 بتاريخ  باكاد2ر   لتجارية 

2023 وسجل تحت رقم 120333.

390 P

     SHEMS ALUM   SARL  AU
مؤرخ  عرفي   عـقـد  بـمـقـت�سى 

بتـاريخ 09/01/2023 تأسست شركة  

و حد   بشريك  محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية : 

    SHEMS ALUM   :  لتسمية  
      .SARL  AU

 ملقر  الجتماعي : حي   لهود   بلوك  
    رقم 428  لطابق  لثاني   كاد2ر. 

نجارة  ألملنيوم     :  لغرض 
و لخشب.   

مدة  لنشاط :  99 سنة.  
رأس  ملال   :    00 .000 100 درهم 
بوبكري     : و  لتوقيع   لتسيير 

س يد. 
تـم     ال 2د  ع   لقانوني لدى كتابة 
باملـحكمة  لتجارية   كاد2ر    لضبط  
رقـم  تحت      01/02/2023 بتاريخ   

  .120299
391 P

GHOZARNI SARL AU
 رأس مالها 100.000.00 درهم

 ملقر  الجتماعي : كر ج رقم 01 جناا 
 لتصريف تارود نت
 إعالا عن تأسيس

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
إحد ث  تم   24/01/2023 بتاريخ 
ذ ت  للشركة   لقانوا  ألسا�سي 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد، خصائصها كالتالي :
GHOZARNI   : لتسمية  -

 01 كر ج رقم   : -  ملقر  الجتماعي 
جناا  لتصريف تارود نت.

-  لهدف  الجتماعي : 
تحويل  ألمو ل.

وكيل أعمال.
في   حدد  مال  لشركة  رأس   
100.000.00 درهم مجزئ على 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

لو حدة كلها مكتتبة كالتالي :  
     1000  : رشيد  لكرني   لسيد  

حصة أي 100.000.00درهم.
  ملجموع   :    1000   حصة ، أي 

100.000.00 درهم.
رشيد  ت ييا  لسيد  -  لتسيير: 
غير  ملدة  للشركة  كمسير   لكرني 

محدودة.

-  لسنة  ملالية: من فاتب 2نا2ر إلى 
31 دجنبر.

-  ملدة : 99 سنة.
  2- لقد تم  إل2د ع  لقانوني لدى 
 ملحكمة  البتد ئية بتارود نت بتاريخ 
06/02/2023 تحت رقم -85  لسجل 

 لتجاري 7ا93.
392 P

شركة الظيعة أفرى اكري                           
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
 طبقا لل قد  ملؤرخ   30/01/2023 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

محدودة    بالخصائص  لتالية :  
أفرى   شركة  لظي ة   :   لتسمية 

 كري .                       
 لهدف : إنتاج  ملنتجات  لفالحية.

رأسمال   لشركة   :        100،000.00 
درهم .

:  لسيد   ملسير:  إلد رة  ملشتركة 
س ودي  و لسيد  محمد   بوحيط 

فهم.
تكانت  فد ا   :  ملقر  الجتماعي 
بدو ر بتن لي نمنصور جماعة سيدي 

بيبي  شتوكة  2ت باها.
 ملدة :  99 سنة.

بالسجل  تم  إل2د ع  لقانوني  
 لتجاري باملحكمة في إنزكاا  تحت رقم 

233/2023  بتاريخ 01/02/2023.  
393 P

 STE.FRIO CHARAFSOL 
TRANS

 لصفة  لقانونية   :
Forme juridique
 .S.A.R.L. AU 

AU CAPITAL : 100.000,00 DH
 Siège Social : 2éme. ETAGE N°6
LOT.AMLAL CENTRE SIDI BIBI-

CHTOUKA AIT BAHA
تأسيس

 : في  تاريخ تسجيل  ل قد  ل رفي 
14/01/2023  - بانزكاا و لتي تحمل 

 لخصائص  لتالية :

:  لنقل  لوطني   لهدف  الجتماعي 
و لدولي للسلع للحساب  لغير.

رأسمال  لشركـة    : 100.000,00 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
للحصة  لو حدة  درهم   100 فئة 

موزع على  لشكل  لتالي :
 1000 رضو ا  ر شيد   لسيد 

حصة.  
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
 لتأسيس  لنهائي أي من تاريخ وضع 

 لسجل  لتجاري.
من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  الجتماعي تجزئة  مالل رقم 
بيبي  سيدي  مركز  6  لطابق  لثاني 

شتوكة أ2ت باها. 
ر شيد  عيا  لسيد   لتسيير: 

رضو ا مسير وحيد  للشركة.  
بالسجل  لتجاري:  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية  بكتابة  لضبط 
تحت    01/02/2023 بتاريخ  بانزكاا 

رقم 235 .  
394 P

STE MARSTOM SARL AU 
بمقت�سى  لقانوا  ألسا�سي 
للشركة  ملؤرخ بتاريخ 18 2نا2ر 2023 
 ملسجل بتاريخ ا2 2نا2ر 2023 تكونت 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحددة.
 STE MARSTOM SARL : مسماة

 AU
 رأسمالها 100.000.00 درهم.

بيع قطع غيار   لهدف  الجتماعي: 
 مل د ت  لصناعية  بالتفصيل.

تل ينت  تجزئة   ملقر  الجتماعي: 
رقم 0ا1  لقلي ة  2ت ملول.

من تاريخ  99 سنة  بتد ء   :   ملدة 
تسجيلها بالسجل  لتجاري.  

رأسمال  لشركة مقسم كما 2لي :
                       1000 حنيا  محمد   لسيد 

حصة.    
من طر ف محمد   : تسير  لشركة 
حنيا بصفته  ملسير  لوحيد لشركة 

ملدة غير محدودة.
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من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتب 2نا2ر وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  بإنزكاا   البتد ئية 

07/02/2023 تحت رقم 280.  

395 P

 STE MARAGRI SUD

 SARL AU  
رأسمالها 100.000,00 درهم 

إعالا بتأسيس شركة

تأسست  عرفي  عقد  وبموجب 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة تحت 

 STE «MARAGRI SUD » SARL سم 

AU بتاريخ 18 2نا2ر 2023.

  

- هدفها :     

*  لتجارة في  ملو د  لفالحية.

*  لتجارة في  الالت  لفالحية.

 ل نو ا  لتجاري : عمارة سرحاا 

ولي  شارع   23 رقم  تجزئة  لتطو ني 

 ل هد طريق  لسوق أوالد تا2مة.
درهم   100.000,00 رأسمالها   -

كل  قيمة  حصة  إلى1000  موزعة 

موزعة در هم،   حصة100.00 

 كما 2لي :

 لسيد طارق مش ر: 1000 حصة.

- تسيير  لشركة : تم ت ييا  لسيد 

ملدة  للشركة  كمسير  مش ر  طارق 

كامل  تخويلهما  مع  محدودة  غير 

 لصالحيات حسب  لقانوا  ألسا�سي 

للشركة.

تاريخ  من  سنة   99  : -  ملدة 

تأسيسها.

بمكتب  تم  -  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمــة  البتد ئية  لدى   لضبط 

بتاريخ   73 رقم  تحت  بتارود نت 

.01/02/2023

 MARAGRI» شركة  سجلت   -
بالسجل  لتجاري   SUD» SARL

بتاريخ   9335 رقم  تحت  بتارود نت 

.01/02/2023

396 P

 Société « STE YANIS

SERVICE» SARL AU
تأسيس شركــة ذ ت مسؤولية 

محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  تأسست شركة   20/01/2023

باملو صفات  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

STE YANIS SERVICE:لتسمية 

 ملوضوع : تحويل  ألمو ل.

عدد   2 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

مسجد  هل  جو ر  1746  لكائن 

سوس ببردصو  2ت ملول.

حدد  ملبلغ   : رأسمال  لشركة 

إلى   مجزأ  درهم   10000.00 ف 

درهم   100.00 فئة   100حصة من 

للو حدة.  

 لتسيير:أسند  لتسيير إلى  لسيد 

محدودة.  غير  ملدة  بمز غ  محمد 

تلتزم  للتوقيع  لبنكي،  بالنسبة  أما 

للسيد  بالتوقيع  لوحيد   لشركة 

محمد بمز غ.

تأسيس  من  سنة   99  :  ملدة 

 لشركة.

وقد تم  إل2د ع  لقانوني بمكتب 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بإنزكاا 

رقم  تحت    2023  /02/02 بتاريخ 

.240/2023

بالسجل  تسجيل  لشركة  وتم 

 لتجاري تحت رقم27853 . 

397 P

 URBAMA SARL AU 
تأسيس شركــة ذ ت مسؤولية 

محدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

2023 تأسست شركة ذ ت  19 2نا2ر 

باملو صفات  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

URBAMA SARL AU :لتسمية 

 ملوضوع: مكتب  لدر سات وإد رة 

 ملشروع.

عمارة   1 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

 ألخصاص تجزئة  لفرح طريق تزنيت 

أ2ت ملول.
في  حدد  ملبلغ  رأسمال  لشركة: 

 500 إلى  مجزأ  درهم   50000.00

100.00درهم  فئة    من  حصص 

للو حدة.

 لتسيير: أسند  لتسيير إلى  لسيد 

 لكبوس محمد ملدة غير محدودة. أما   

بالنسبة لتوقيع  لبنكي تلتزم  لشركة 

بتوقيع  لسيد  لكبوس محمد.

تأسيس  من  سنة   99  :  ملدة 

 لشركة.

وقد تم  إل2د ع  لقانوني بمكتب 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بإنزكاا 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   7 بتاريخ  

بالسجل  تسجيل  لشركة  وتم   279

 لتجاري تحت رقم27885. 

398 P

   CASAFRICA
شقة رقم 1 بالطابق  ل لوي  الول 

بلوك 20 رقم 80  لحي  ملحمدي

تـــأسـيــس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  كاد2ر 

تأسيس  تم   ،20/01/2023 بتاريخ 

صفاتها    محدودة  ملسؤولية   شركة 

كما 2لي : 

                     CASAFRICA :   لتسمية 

•  لهــدف :  تهدف  لشركة أساسا 

إلى :

و لتوريد  أعمال  لبناء   -  1

 ملتنوعة.

وعموما جميع  ل مليات  لتجارية 

 لصناعية  ملالية و  ل قارية  ملت لقة 

وكل  ألنشطة  باالنشطة  ملذكورة 

شأنه  من  طابع  ذ ت  أو   ملشابهة 

توسيع وتنمية  لهدف  الجتماعي.

 1 رقم  شقة   :  ملقر  الجتماعي 
20 رقم   بالطابق  ل لوي  الول بلوك 

80  لحي  ملحمدي.

•  ملدة :  99 سنة  بتد ء من تاريخ 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري باستثناء 

حالة  لتمد2د أو  لفسخ  ملسبق.

  لرأسمال :  حدد رأسمال  لشركة  

إلى  1.000.000,00 درهم  مقسم   في 

10.000 حصة. 

-  لسيد وليد  لشرقاني  لحساني                       

6000 حصة.
-  لسيد  ميا  لحسنوني  ل لوي                       

000ا حصة.

:  لسيد وليد  لشرقاني     لتسيير 

و  لسيد  ميا  لحسنوني   لحساني 

بامضاء ت  للشركة   ل لوي مسير ا 

مختلفة و ذلك ملدة غير محدودة. 

باملحكمة   تم  إل2د ع  لقانوني 

 07/02/2023 2وم  بأكاد2ر   لتجارية 

تحت رقم 120367.

399 P

STE ZAMZAM SANITAIRE
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكاد2ر 

تأسيس شركة  تم   في 21/12/2022 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد خصائصها.

 ZAMZAM»  :  السم 

.«SANITAIRE

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقانوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.  

تجارة  ملو د  لصحية   لنشاط: 

وتجارة مو د  لبناء.

سنة    ملدة : 99.
:  ملحل  لتجاري   ملقر  لرئي�سي 

 لكائن بحبكة رقم 117 ب  نز   ل ليا 

أكاد2ر.
درهم   100.000  : رأس  ملال 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

للشريك  ومخصصة  مدفوعة  درهم 

 لوحيد بما 2تناسب مع مساهمته.

:  لشركة تسير من طرف   لتسيير 

غير  لفترة  و كف  عثماا   لسيد 

محددة. 

أو  شيك  أو  وثيقة  أي   :  لتوقيع 

بالتوقيع  ملنفرد  سارية  كمبيالة 

للسيد عثماا و كف.
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تبدأ  لسنة  ملالية   :  لسنة  ملالية 

في 1 2نا2ر وتنتهي في 31 ديسمبر.

سجل  في  تم  إل2د ع  لقانوني 

في  باكاد2ر   ملحكمة  لتجارية 

07/02/2023 تحت رقم 120376.

400 P

STE PLACO F D O
SARL.AU

ICE : 003229555000068

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم   19/01/2023

شريك  ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد ذ ت  لخصائص  لتالية :

   STE PLACO F D O  :  لتسمية 

.Sarl.Au

 02 رقم  كر ج   :  ملقر  الجتماعي 

تجزئة 101/   سكا تكيوين  كاد2ر.

و   شغال   لهدف:  شغال  لبناء 

 لجبص.

  100000  :  لرأسمال  الجتماعي 

درهم.

- لتسيير :   لحسيا  خموش.

 ملدة: 99 سنة.

2نا2ر  فاتب    :  لسنة  ملالية 

حتى31 دجنبر .

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

 لتجاري باكاد2ر  تحت رقماا1203   
رقم  لسجل   06/02/2023 بتاريخ 

 لتجاري 54269.

401 P

SURF CANTEEN
 تأسيس شركة                                                     
08 دجنبر  طبقا لل قد  ملؤرخ في 

وضع  لقانوا  ألسا�سي  ثم   2022

لشركة ذ ت مسؤولية محدودة على 

 لنحو  لتالي:                                                                                                   

.SURF CANTEEN : سم  لشركة 

 لهدف: مط م.

تامر غت  ورير   :  ملقر  الجتماعي 

 كاد2ر.

 ملدة : 99 سنة.

 لرأسمال : 10000 درهم مقسمة 

درهم   100 مقابل  حصة   100 إلى 

للحصة.

:  لسيدة بينادوا نيكول   لتسيير 

و لسيدة بباسياا  ني  2فيت ماري.

و لباقي  للذخيرة   5%  :  ألرباح 

حسب قر ر  لشركاء.   

تبتدئ من فاتب 2نا2ر إلى   :  لسنة 

غا2ة 31 دجنبر.

باملحكمة  لتجارية  تم  إل2د ع   

تحت   26/01/2023 بتاريخ  باكاد2ر 

رقم 120232.

402 P

BIG POTENTIAL
SARL AU

au capital de 100 000 Dhs

Siège social : BLOC G4

 N° 11, AV HASSAN 1ER, CITE

DAKHLA

AGADIR

تأسيس شركة
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

و لدي   18/01/2023 في   ملن قد 

ذ ت  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميز تها كالتالي :                

.BIG POTENTIAL : ال سم 

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة بشريك و حد.

 لرأسمال   : 100.000 درهم. 

 لهدف : خدمات  لتو صل.

 ل نو ا : بلوك جا شارع  لحسن 

 الول حي  لد خلة  كاد2ر.

 لسنة  ملالية: لتبدأ من فاتب 2نا2ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 لتسيير :  تسير   لشركة من طرف 

 لسيد هشام  ملغاري  ملوبرض. 

باملحكمة   ثم   ال2ذ ع  لقانوني 

 06/02/2023 في  باكاد2ر   لتجارية 

تحث   رقم  2ا1203.

403 P

SOVEPAC
  S.A.R.L AU
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقانوا  تم   ،2023/01/17
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة ذ ت    ملميز ت  لتالية :
.SOVEPAC : لتسمية 

ذ ت  شركة   :   لشكل  لقانوني 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
رأسمالها : 000 00ا درهما موزعة 

على 000ا حصة.
 EC/312 رقم   :  ملقر  الجتماعي 
تجزئة  لفرح 2 تمد2د بنسركاو  كاد2ر.

 ملدة : 99 سنة.
ولو زمها  بيع  لعجالت   :  لنشاط 
و لتصد2ر  بالتقسيط  الستير د 

 لتجارة.
عبد  بريكم   :  لشريك  لوحيد 

 للطيف. 
 ملسير :  بريكم عبد  للطيف.                 
:  ملحكمة   إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   6 بتاريخ  باكاد2ر   لتجارية 

2023 تحت رقم 120339.
 لسجل  لتجاري : رقم 54263.

404 P

STE APRIM GLOBAL
 SARL

تأسيس شركة
بأ2ت  بموجب عقد عرفي محرر  
تم   21/01/2023 بتاريخ  ملول 
محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 APRIM GLOBAL  :  لتسمية 

ش.م.م.
 لهدف:  إلن اش  ل قاري.

أشغال  لبناء  وأشغال مختلفة. 
بالطابق  شقة    :  ملقر  الجتماعي 
ب  2ت   25  ألول تجزئة  ركانة رقم 

ملول.
   100.000  : رأس  ملال  الجتماعي 
1000حصة من فئة  درهم مجزأ إلى  

100 درهم على  لشكل  لتالي :

500 حصة عليويش  بر هيم.
عليويش  للسيد  حصة   500

 لحسن.
يسير  لشركة  لسيد   :  لتسيير 
وتخويله  إلمضاء  عليويش  بر هيم 

 ملنفرد ملدة غير محدودة.
 لسنة  الجتماعية : تبتدئ  لسنة 
 الجتماعية من فاتب 2نا2ر وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.
وتم  إل2د ع  لقانوني لهذ   ل قد 
هيئة  ملحكمة  لدى  بكتابة  لضبط 
 189 رقم  تحت  بانزكاا   البتد ئية 
و لسجل  لتجاري رقم27799  بتاريخ 

.25/01/2023
405 P

 DIBARA
SARL A.U 

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   10/01/2023
وحيد  بشريك  محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية:
.DIBARA SARL A.U: لتسمية 

 ملقر  الجتماعي : رقم 11 زنقة ا1 
حي  لشيخ عبد تي، طانطاا.

درهم   100.000  :  لرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 در هم.
 لهدف :

جميع أشغال  لبناء، 
تركيب  لكهرباء  لصناعية 

و لسباكة  لصناعية،
تركيب مكيفات وكامير ت مر قبة 

وأنظمة إنذ ر وإطفاء،
أعمال  لصرف  لصحي و لصرف 

 لصحي وإمد د ت مياه  لشرب،
 إلمد د ت من  مل د ت  لكهربائية 

و لسباكة وغيرها،
أشغال  لبستنة،
 لتجارة  ملختلفة،

أعمال  لحفر  لجماعية  ل امة.
أعمال  لحفر  لخاصة.

أعمال  لت د2ن وإز لة  لصخور.
أعمال  لحفر تحت  ألرض.
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مغربي،  : ملو  سماعيل،   لشركاء 
و.  ب.   ،16/03/1994 بتاريخ  مزد د 

.JF50522  ت
فاتب  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
2نا2ر وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة
تسير  لشركة حاليا من   لتسيير: 
طرف  ملو  سماعيل ملدة غير محددة.
باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 
بتاريخ  بطانطاا   البتد ئية 

26/01/2023 تحت رقم 7175.
406 P

STE  AYMAN BIO 
 SARL AU

تأسيس
في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ   و ملسجل   2023 2نا2ر   20
ب أكاد2ر تم تأسيس   23/01/2023
 .STE AYMAN BIO SARL AU شركة

هدفها :
)أركاا،  تجار  ملنتجات  لغذ ئية 

زيت زيتوا، عسل، أملو ……(.
تجار مستحضر ت  لتجميل.

 لتجارة  ل امة.
 ل نو ا  لتجاري :  لطابق  الر�سي 
رقم 12 عمارة رقم 16 مجمع  لنصر3 

بنسركاو  كاد2ر.
إلى  موزعة   100000  : رأسمالها 
 100 كل حصة  قيمة  حصة   1000

درهم  كتتبت على  لشكل  آلتي :
  1000 أزو وض  محمد   لسيد 

حصة.
 تم ت ييا  لسيد محمد أزو وض 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة. 
محمد  توقيع  لسيد  تم  عتماد 
و لوثائق  جميع  ل قود  في  أزو وض 

 إلد رية. 
99 سنة  : مدة عمر  لشركة   ملدة 

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
 لسجل  لتجاري  إل2ضاحي 

رقم259ا5.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر    03 بتاريخ  أكاد2ر  ب  تجارية 

2023 تحت رقم 120331.     
407 P

7EAT

SARL

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركاء  قرر  بأكاد2ر   2023 203نا2ر 

شركة 7EAT SARL ما 2لي :

.7EAT SARL تصفية شركة

تم  ال2د ع   :  ال2د ع  لقانوني 

بكتابة  لضبط   لقانوني 

بتاريخ    بأكاد2ر  باملحكمة  لتجارية 

31/01/2023 رقم ا12027.

408 P

 SOCIETE SOFTISSIME

 MAROC

 SARL 

 ملقر  الجتماعي:  لطابق  ألول رقم 

2 تجزئة 3267 شارع  لد ر  لبيضاء 

 لحي  ملحمدي أكاد2ر

بتاريخ  مد والتها  على  ثر 

قررت  لجم ية   19/12/2022

شركة   لشركاء  غير  ل اد2ة   ل امة 

.SOFTISSIME MAROC SARL

:  لطابق  ألول  مقرها  الجتماعي 

شارع  لد ر   3267 تجزئة   2 رقم 

 لبيضاء  لحي  ملحمدي أكاد2ر.

بالسجل  لتجاري  و ملسجلة 

رقم  تحت  أكاد2ر  تجارية  باملحكمة  

35ا3ا ما 2لي :  

حل  لشركة بصفة مبكرة  بتد ء 

من 26/12/2022.

ت ييا مصفي  لشركة في شخص 

إزري عبد  لرحماا.

:  لطابق  ألول رقم  تجزئة  ج ل  

شارع  لد ر  لبيضاء   3267 تجزئة   2

 لحي  ملحمدي أكاد2ر مقر للمر سلة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

أكاد2ر  تجارية  باملحكمة   لضبط 

رقم  تحت   .01/02/2023 بتاريخ 

.120298

409 P

 Sté TICHKA DADES

TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمال : 200000 درهم

بموجب محضر  لجم ية  ل امة 

 23/01/2023 بتاريخ  غير  ل اد2ة 

تقرر حل  لشركة وتصفيتها.

وعينت  لجم ية  ل امة  لسيد 

 لدرعي محمد رقم  لبطاقة  لوطنية 

و لسيد أ2ت بهو  لحسن   PA19257

P118340 رقم  لبطاقة  لوطنية رقم

كما تم تثبيت مقر تصفية  لشركة 

حي  لد خلة   D1 بلوك   35 برقم 

أكاد2ر.

إجر ء  إل2د ع  لقانوني باملحكمة 

 لتجارية ألكاد2ر بتاريخ 26/01/2023 

تحت رقم 2ا1202.

410 P

STE CO CONCESSION

SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهــم

مقرها : رقم ا9  ملنطقة  لصناعية 

تاسيال،  لدشيرة  نزكاا

س.ت: 01ا15

قر ر ت  لشريك  ملحضر  طبقا 

 19/12/2022 بتاريخ   لوحيد 

تقررما2لي :

 ملو فقة على تقرير  ملصفي.

 ملو فقة على حساب  لتصفية.

منب إبر ء ذمة للمصفي.

على  إلغالق  لنهائي   ملصادقة 

للتصفية،

 لتشطيب من  لسجل  لتجاري.

باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  بإنزكاا   البتد ئية 

02/02/2023 تحت رقم 246.

411 P

STE PLANETE D’OR
SARL AU

رأسمالها : 10.000 درهــم

مقرها : مكتب رقم اا مركب  المل، 

 لطابق  ألول شارع  لحسن  لثاني 

أكاد2ر

س.ت: 21221

بمقت�سى محضر قر ر ت  لشريك 

أغسطس   8 بتاريخ   لوحيد  ملن قد 

2022  تقررما2لي :

حسابات  لشركة  على   ملو فقة 

منذ إنشائها،

منب إبر ء ذمة  ملصفي

 لتصفية  لقبلية للشركة،

مهامه  وتحد2د  ت ييا  ملصفي 

وصالحياته،

تحد2د مقر  لتصفية،

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

22  غسطس    لتجارية بأكاد2ر بتاريخ 

.2022

تحت  لرقم 7ا30.

412 P

STE AK CONCESSION
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهــم

مقرها : رقم ا9  ملنطقة  لصناعية 

تاسيال،  لدشيرة  نزكاا

س.ت: 15ا15

قر ر ت  لشريك  ملحضر  طبقا 

تقرر   19/12/2022 بتاريخ   لوحيد 

ما2لي :

 ملو فقة على تقرير ملصفي.

 ملو فقة على حساب  لتصفية.

منب إبر ء ذمة للمصفي.

على  إلغالق  لنهائي   ملصادقة 

للتصفية،

 لتشطيب من  لسجل  لتجاري.

باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  بإنزكاا   البتد ئية 

02/02/2023 تحت رقم 5ا2.

413 P
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شركة موروكان ألجي سوصيال 

أنسبيكسيو

شركة محدودة  ملسؤولية بشريك 

و حد

عام  جمع  محضر  بموجب 

لشركة   30/12/2022 بتاريخ  عادي 

موروكاا ألجي سوصيال أنسبيكسيو 

بشريك  محدود2ة  ملسؤولية  شركة 

و حد، تقرر ما 2لي :

 لتصفية  لنهائية للشركة؛

غلق عملية  لتصفية؛

تبرئة ذمة  ملصفي  لسيد  لحسني 

 لس يد.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني   

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ   120308 رقم  تحت  ألكاد2ر 

.02/02/2023

414 P

 Société AL IMTIAZ

NEGOCE

 SARL à Associé Unique

 Société à responsabilité limitée 

au capital de 50.000,00 DHS

 Siège sociale : N°4 LOT

 BENDRAMZ AFRAG– TIZNIT

  حل  لشركة وت ييا  ملسؤول
عن  لتصفية 

بمقت�سى  ملحضر  لغير  ل ادي 

 للشركة  ملن قد بتاريخ 31 ديسمبر 2022

 ،2023 2نا2ر   25 بتاريخ  و ملسجل 

تحت عدد 55512021، تقرر ما 2لي :

 إلعالا عن حل مسبق للشركة. 

شوقي  ت ييا  لسيد  لحسيا 

 ملسؤول عن تصفية  لشركة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيزنيت 

عدد  تحت   2023 2نا2ر   30 بتاريخ 

.2023/43

415 P

STE WAHAT IGHRAME
 Société à responsabilité limitée

.Au capital de : 100.000 DHS
 Siège social : BLOC 3, N° 2 BIS,

BENI IZIM
COMMUNE OUED ENNAAM

BOUDNIB
IF : 31813196 RC : 12709 
ICE : 002087725000065

حـل  لشركـة 
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
أبريل   23 بتاريخ   الستثنائي  ملن قد 

2022، تمت  ملصادقة على ما 2لي :
أبريل   23 من  حل  لشركة  بتد ء 

.2022
ت ييا  لسيد مفلح حافظ مصفيا 

وحيد  للشركة.
بال نو ا  مقر  لتصفية  تحد2د 

 لتالي : 
بني  زيم،  مكرر،   2 رقم   ،3 بلوك 

جماعة و د  لن ام، بودنيب.
لدى  تم  ال2د ع  لقانوني   -  II
 ملحكمة  البتد ئية بالرشيد2ة بتاريخ 
6 فبر 2ر 2023 تحت رقم 70/2023.
416 P

شركة AIT NESS ش م م
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 26 
إقر ر  لتصفية  تم   2022 ديسمبر 
ش م م   AIT NESS  لنهائية لشركة 
تحت  بالسجل  لتجاري   ملسجلة 
إتمام  مل امالت  وتم   18319 رقم 
جميع  وتصفية  و ملالية   الجتماعية 

 لد2وا.
تم إ2د ع  مللف  لقانوني للشركة 
لدى  ملحكمة  البتد ئية النزكاا تحت 

رقم 180 بتاريخ ا2 2نا2ر 2023.
417 P

 SERVICES ET شركة
 TRAVAUX MONTAGE SARL

ش.م
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
 2023 12 2نا2ر   الستثنائي  ملؤرخ في 
شركاء  لشركة قرر   بمقر  لشركة 

ما 2لي :

 لحل  ملسبق للشركة و لشروع في 
تصفيتها.

 ت ييا  لسيد شهيد محمد كمصفي
للشركة .

تم إ2د ع  مللف  لقانوني للشركة 
 لدى  ملحكمة  البتد ئية النزكاا تحت

رقم 181 بتاريخ ا2 2نا2ر 2023.
418 P

شركة أو دو زيدسرفيس
Sarl AU

رأس مـالـهــا 50.000 درهــم
مـقـرهــا  الجتمـــاعــي دو ر  لردم 
 لحرش سيدس وساي ماسة 

 شتوكة  2ت باها 
ختم  لتصفية

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكاد2ر 
صادق   2022 ديسمبر   30 بتاريخ 

 لجمع  ل ام  الستثنائي على ما2لي :
 ملصادقة على  لتقرير و لحسابات 
  ملقدمة من طرف  ملصفي وكد  عملية
و عطاء  البر ء   لتصفية  لنهائية 

 لنهائي.
م ا2نة ختم  لتصفية.

لـدى كتـابة  تـم  إل2د ع  لقـانـونـــي 
 لضبـط باملحكمـــة  البتد ئیة  نزكاا 
رقــم  تحث   2023 2نا2ر   19 بـتاريــخ 

اا1.
419 P

STE SPRIT FRIO SARL AU
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلسثنائي 
 2023 2نا2ر   19 بتاريخ   ملن قد 
 STE SPRIT FRIO SARL AU لشركة
رأسمالها  شركة محدودة  ملسؤولية 
 : مقرها  الجتماعي  درهم   100.000
عمارة ا1 شقة رقم 57ا أكد ل تليال 

أكاد2ر قرر ما 2لي :
 لتصفية  ملسبقة للشركة.

 ت ييا  لسيد علي أومنصور كمصفي
للشركة.

إلغاء عقد  لشركة.
باملحكمة  وضع   إل2د ع  لقانوني 
1ا1203   لتجارية بأكاد2ر تحت رقم 

بتاريخ 6 فبر 2ر 2023.
420 P

STE MOL SERVICES S.A.R.L

 SIEGE SOCIAL : AV GNAOUA

TEMSIA AIT MELLOUL

R C : 14703

Modification juridiques
بمق�سى عقد عرفي بتاريخ 7 2وليو 

تم وضع محضر  لجمع  ل ام   2022

2حمل  لخصائص  لتالية :

قفل  لتصفية للشركة. 

لحسن  تسمية  لسيد  وشا2ت 

مصفي  لشركة.

عمر  تسمية  لسيد  ملزو ري 

مصفي  لشركة.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني  لقد 

2وم بانزكاا    ملحكمة  البتد ئية 

30 ديسمبر 2022 تحت رقم 2602.

421 P

 NOURSSEF TRANS شركة

SARL-AU- ش.م.م

 النحالل  ملسبق للشركة
بمقت�سى  لقر ر من طرف  لشريك 

 NOURSSEF للشركة   لوحيد 

رأسمالها   TRANS SARL AU

باملقر  الجتماعي  100.000  ملن قد 

 2022 ديسمبر   ا1  بتاريخ  للشركة 

قرر ما2لي : 

من  لقانوا   18 على  لبند  بناء 

 NOURSSEF للشركة   ألسا�سي 

TRANS SARL AU قرر  لسيد رغيب 

كمال  النحالل  ملسبق للشركة. 

كمال  رغيب  ت ييا  لسيد 

كمصفي للشركة.

كمقر   مقر  لشركة  تحد2د 

للتصفية . 

تم  إل2د ع  لقانوني   :  إل2د ع 

 باملحكمة  لتجارية بمد2نة  كاد2ر بتاريخ

 120031 تحت رقم   2023 2نا2ر   12

 لسجل  لتجاري رقم 57ا30.

422 P
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 STE HOUSSA LOGISTIQUE
ET TRANSPORT

 SARL
عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
 ستثنائي 2وم 12 2نا2ر 2023 تم بمقر 

 لشركة  ملصادقة على ما 2لي :
-  ملصادقة على نتائج حسابات   

 لتصفية.
 -  بر ء دمة  ملصفي. 

 -  غالق و تصفية  لشركة.
 -  لتشطيب على  لسجل  لتجاري
 -  إل2د ع  لقانوني وضع باملحكمة 
 البتد ئية بانزكاا تحت رقم 273 2وم 

7 فبر 2ر 2023.
423 P

FARIDI  SARL AU شركة
ش.م.م

 النحالل  ملسبق للشركة
بمقت�سى  لقر ر من طرف  لشريك 
 FARIDI  SARL AU  لوحيد للشركة 
باملقر  100.000  ملن قد  رأسمالها 
 الجتماعي للشركة بتاريخ ا1 ديسمبر  

2022 قرر ما2لي :
من   22 و   21 على  لبند2ن  بناء 
  FARIDI للشركة   لقانوا  ألسا�سي 
SARL AU قرر  لسيد كرو نور لد2ن 

 النحالل  ملسبق للشركة. 
نور لد2ن  كرو  ت ييا  لسيد 

كمصفي للشركة.
كمقر   مقر  لشركة  تحد2د 

للتصفية.
تم  إل2د ع  لقانوني   :  إل2د ع 
بمد2نة  نزكاا  باملحكمة  البتد ئية 
تحت رقم   2022 ديسمبر   29 بتاريخ 
2596  لسجل  لتجاري رقم 22933.
424 P

BIJO - TECH - SARL شركة
ش.م.م

 النحالل  ملسبق للشركة
بمقت�سى  لقر ر من طرف  لشريك 
 BIJO-TECH -SARL  لوحيد للشركة 
باملقر  100.000  ملن قد  رأسمالها 
 الجتماعي للشركة بتاريخ ا1 ديسمبر  

2022 قرر ما2لي : 

من  لقانوا   36 على  لبند  بناء   -

 BIJO-TECH -SAR  ألسا�سي للشركة 

2وسف  قرر  لسيد  ملتوكل  ل لوي 

 النحالل  ملسبق للشركة. 
ت ييا  لسيد  ملتوكل  ل لوي   -

2وسف كمصفي للشركة.

كمقر   مقر  لشركة  تحد2د   -

للتصفية . 

تم  إل2د ع  لقانوني   : -  إل2د ع 

بمد2نة  كاد2ر  باملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2023 2نا2ر   12 بتاريخ 

رقم  120032  لسجل  لتجاري 

.40823

425 P

STE ABDELL DENT
 SARL AU

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

 ستثنائي 2وم 27 2نا2ر 2023 تم بمقر 

 لشركة

 ملصادقة على ما 2لي :

حسابات  نتائج  على   ملصادقة 

 لتصفية.

 بر ء دمة  ملصفي. 

 غالق و تصفية  لشركة.

 لتشطيب على  لسجل  لتجاري.

  إل2د ع  لقانوني : وضع باملحكمة 

 البتد ئية بانزكاا تحت رقم 258 2وم 

03 فبر 2ر 2023.

426 P

فانكو انجينيري 
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 رأسمالها  الجتماعي 10.000 درهم

 ملقـر  الجتماعي : زنقة موالي 

إسماعيل عمارة طارق  لطابق  لثاني

 رقم 6 حي  لنهضة - كاد2ر

قر ر ت  محضـر  بمقـتـ�سى   -  I

2نا2ر   5 بـ   لشريك  لوحيد  ملؤرخ 

2023، تقـرر ما 2لي :

 لتصفية  ملسبقة للشركة.

كولومبو  فاندي  ت ييا  لسيد 

كمصفي للشركة.

تحد2د مقر  لتصفية في  ل نو ا 

زنقة موالي إسماعيل عمارة   :  لتالي 

حي   6 رقم  طارق  لطابق  لثاني 

 لنهضة –  كاد2ر.

 II - تم  إل2د ع  لـقانـونـي باملـحكمة 

2نا2ر   31 بتـاريـخ  بأكاد2ر   لتجارية 

2023 تحـت رقـم 120277.
قـــصــد  لـــنــشـــر 

427 P

شركـة ناجي باركينغ 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد 

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : دو ر  خرباا تمسية 

 نزكاا  2ت ملول 

 2 بمقت�سى  ل قد  ل رفي بتاريخ 

فبر 2ر 2022 و لذي ترتب عنه ما 2لي : 

ناجي  لشركة  مسبقة  تصفية 

باركينغ.

دو ر  خرباا   : مقر  لتصفية 

تمسية  نزكاا  2ت ملول. 

ت ييا  لسيد عبد هللا ناجي  لبركي 

كمصف. 

باملحكمة   :  إل2د ع  لقانوني 

 2456 رقم  تحت  بانزكاا   البتد ئية 

بتاريخ 7 ديسمبر 2022.

428 P

 SOCIETE SANEQ NEGOCE
شركة سانيك نيكوص ش.م.م

 ملو فقة على حسابات  ملو زنة
بمقت�سى محضر  لقر ر  الستثنائي 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  للشركة 

بتاريخ 9 2نا2ر 2023 تقرر ما 2لي :

-  ملو فقة على حسابات  ملو زنة.

- إخالء  ملصفي.

-  إلغالق  لنهائي لفسخ للشركة . 

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني  وقد 

باملحكمة  البتد ئية  نزكاا   لضبط 

بتاريخ 6 فبر 2ر 2023 تحت رقم 264.

429 P

 Ste AGADEAL

DISTRIBUTION SARL
بموجب محضر  لجمع  ل ام غير 

 2023 فبر 2ر  فاتب  بتاريخ   ل ادي 

تقرر ما 2لي :

1 - بيع حصص :

 350 مريس  باع  لسيدحسن 

حصص لفائدة :

 لسيد عبد هللا مريس 250 حصة.

 لسيد 2اسيا تاد2لي 100 حصة.

من   8 و   6 تغيير  لفقرة    - ـ   2

 لقانوا  ألسا�سي للشركة.

تحد2ت  لقانوا  ألسا�سي  ـ   3

للشركة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني  وقد 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بإنزكاا 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   3 بتاريخ 

.262/2023

430 P

BEN SAID KHADAMAT SAR
RC :5875

تغيير ت قانونية
 بمقت�سى محضر جمع عام بتأريخ 

18 2نا2ر 2023 تمت  ملو فقة على :

2وسف  حصص  لسيد  تفويت 

1000 حصة  جتماعية على   ل سلي 

شكل  لتالي :

لصالح  حصة  جتماعية   500

 لسيد حافيظ  لخميري.

لصالح  حصة  جتماعية   500

 لسيد نور لد2ن.

2وسف  ل سلي   ستقالة  لسيد 

من منصبه كمسير لشركة.

من  لسيد  لسيد  كل  ت ييا 

حافيظ  لخميري و  لسيد نور  لد2ن 

غير  ملدة  للشركة  طيلوب كمسير2ن 

محددة.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني  لقد 

باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 

2نا2ر   26 بتاريخ   65 تارود نت تحت 
2023رقم سجلها  لتجاري هو5875.

431 P
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STE DOLDOL TRANS

تفويت حصص

ICE : 000030547000022

محضر  لجمع  بمقت�سى 

بتاريخ ألشركاء    ل ام  إلستتنائي 

قرر  لشركاء   2022 سبتمبر   16  

 DOLDOL TRANS  لشركة  ملسماة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  شركة 

رأسمالها 100.000  درهم  ما 2لي :

قررة  لشريكة   : تفويت حصص 

 500  لسيدة فاطمة عليادي تفويت 

حصة  لى  لسيد بوبكر بوجيدة بقيمة 

100 درهم للو حد. 

  إل2د ع  لقانوني : تم  إل2د ع  لقانوني

 لدى كتابة  لضبط باملحكمة  لتجارية

تحت   2023 2نا2ر   17 باكاد2ر بتاريخ 

عدد120073.

432 P

 DAOUDA CONFORT شركة

CARS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها الجتماعي : محل رقم 107 

عمارة مختار سو�سي شارع عبد 

 لرحيم بوعبيد أكاد2ر 

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

2نا2ر     9  لغير ل ادي  ملن قد بتاريخ 

2023 تقرر ما 2لي :

100حصة  جتماعية من  تفويت 

لفائدة  د ؤودة عصام  طرف  لسيد 

 لسيدة وفاء بركات.

تحويل مقر  الجتماعي للشركة.

تحييا  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ   120301 عدد  تحت  بأكاد2ر 

فاتب فبر 2ر 2023.

433 P

 BILY IMMOBILIER شركة

شركة  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

شريك و حد 

 ملقر  الجتمــاعي : شارع 826 رقم 17 

حي  ملسيرة  كاد2ر 

  28 بـ  بمقت�سى  ل قد  ملؤرخ 

ديسمبر  2022 تـم تقرير ما 2لي :

بيع جميع أسهم  لسيد  لشغوفي 

عبد  بنونة  لصالح  لسيد  مصطفى 

 ل الي.

 قالة  لسيد بنونة عبد  ل الي من 

مهامه كمسير للشركة.

محمد  ت ييا  لسيد  الشهب 

مسيرو  حد للشركة.

بكـتـابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمــة  لتجارية  كاد2ر   لضبط 

رقـم  تحت   2023 2نا2ر    31 بتاريخ 

.120267

434 P

STE HEALTHTRACE SARL

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

STE HEALTHTRACE SARLلشركة

رأسمالها  شركة محدودة  ملسؤولية 

 : مقرها  الجتماعي  درهم   100.000

حي  لهدى  كاد2ر   503 رقم   K بلوك 

قرر   2023 2نا2ر   13 بتاريخ   ملن قد 

ما2لي :

 K تغيير عنو ا  لشركة من : بلوك

E رقم 503 حي  لهدى  كاد2ر  لى : تجزئة 

رقم 3اBIS 1  لهدى  كاد2ر.

حصة  ا33   ملو فقة على تفويت 

من طرف  لسيدة نجاة  ميا لفائدة 

 لسيد عصام  لطالب.

حصة   283  ملو فقة على تفويت 

سليمة  لطالب  طرف  لسيدة  من 

لفائدة  لسيد عصام  لطالب.

حصة   283  ملو فقة على تفويت 

لحميد  2وسف  طرف  لسيد  من 

لفائدة  لسيد عصام  لطالب.

سليمة  لطالب  ت ييا  لسيدة 

كمسيرة وحيدة للشركة.

باملحكمة  وضع   إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بأكاد2ر تحت رقم 120326 

2وم 3 فبر 2ر 2023.

435 P

شــركة غريت هوليداي ريزيدانس
 إقامة خليج  لنخيل،  لتقسيم ج7، 

فونتي صونابا،  كاد2ر

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

2نا2ر   10 بتاريخ   الستثنائي  ملن قد 

2023 قرر مساهمو   لشركة ما 2لي :

حصص  لسيد  مجموع  تفويت 

 (SH108910( هللا  لجكاني  عبد 

500 حصة من رأسمال  و ملكونة من 

مولود  محمد  إلى  لسيد   لشركة، 

 .(SH119792( كريطة 

 ستقالة  لسيد عبد هللا  لجكاني 

للشركة،  ثاني  كمسير  مهامه  من 

وت ييا  لسيد محمد مولود  كريطة 

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة. 

محمد  للسيد  صالحية  المضاء: 

و ملسير  ) ملساهم  مولود  كريطة 

 لوحيد(. 

ذ ت  شركة  تحويل  لشركة  لى 

للمساهم   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 2023 2نا2ر    31  لتجارية باكاد2ر في 

تحت رقم 120279.

436 P

شركة كلوب أ- بي- اس / ش.م.م 
برأسمال قدره : 100.000 درهم 

 رقم 511/16 ممر رقم 970 حي 

قصبة  لطاهر بلوكا0-  2ت ملول 

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

 الستثنائي  ملن قد بتاريخ 21 ديسمبر 

تمت  ملصادقة باإلجماع على   2022

 ملقترحات  آلتية :

مصطفى  من  لسيد2ن  كل  قام 

عبد  لغني  و لصيفي   لصبابحي 

جميع  لحصص  ململوكة  بتفويت 

لهما د خل  لشركة و  ملقدرة ب 500 

حصة لكل و حد منهما إلى  لسيد2ن 

 لصبابحي عبد  لهادي و لبرد ني عبد 

500 حصة  جتماعية   لجليل بقيمة 

لكل و حد منهما.

ت ييا كل من  لسيد2ن  لصبابحي 

عبد  لجليل  و لبرد ني  عبد  لهادي 

غير  ملدة  وذلك  للشركة  مسير2ن 

محدودة.ووحده  لتوقيع  ملشترك 

عبد  من  لسيد2ن  لصبابحي  لكل 

هو  عبد  لجليل  و لبرد ني   لهادي 

ملزم  لشركة في مختلف  اللتز مات 

 لبنكية. 

تحد2ث  لقو نيا. 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   13 بتاريخ  بانزكاا   البتد ئية 

2023 تحت عدد رقم 97/2023.

437 P

فونتي كونصاي ش.م.م

IF : 06 92 89 18

RC : 1009 ا 

TP : 48 15 13 14

 TE L: 05 28 21 30 08 

شقة 03 رقم 60 شارع مس ود وفقاوي  لسالم 

 كاد2ر ل نو ا

 MENUISERIE EL شركة 

AMAL ش.م.م
ت د2ل

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

 21 بتاريخ   الستثنائي  ملؤرخ 

باكاد2ر  و ملسجل   2022 ديسمبر 

رقم  لتسجيل   2023 2نا2ر    9 2وم 

2023000096412067 تقررما2لي :

نقل  لحصص بالتبرع : 

س يد  قام  لسيد  لبوزيدي   •

حصص  من  حصة   9770 بتحويل 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 

إلى   «MENUISERIE EL AMAL»

 لسيد  لبوزيدي سمير.
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محمد  قام  لسيد  لبوزيدي   •

حصص  من  حصة   310 بتحويل 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 

إلى  لسيد  «مينويسيري  ألمل» 

 لبوزيدي سمير.

فاطمة  بيبر2ن  نقلت  لسيدة   •

150 حصة من حصص  لشركة ذ ت 

«مينويسيري   ملسؤولية  ملحدودة 

 ألمل» إلى  لسيد  لبوزيدي سمير.

بشكل  ملزمة  ستكوا  لشركة 

بتوقيع  لسيد  لبوزيدي  قانوني 

سمير.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لضبط باملحكمة  لتجارية  كاد2ر 2وم 

7 فبر 2ر 2023 تحت رقم 120366.

438 P

شركة SANCO TRANS ش.م.م

تفويت حصص
وت د2ل قو نيا  لشركة

مد والت  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

باملقر  الجتماعي   الستثنائي  ملن قد 

قرر   2023 2نا2ر   13 بتاريخ  للشركة 

 SANCO لشركة   لشريك  لو حد 

 TRANS SARL-AU رأسمالها  510.000

درهم ما 2لي : 

تفويت 5100 حصة من فئة 100 

درهم للو حدة من مجموع  لحصص 

 لتي 2متلكها  لسيد  لبومسهلي جو د 

لفائدة  لسيد  2ت  لحاج  بر هيم. 

رأسمال  لشركة  أصبب  وبذ لك 

  لذي حدد في 510.000 درهم مقسمة

إلى 5100 حصة كاألتي :

 5100  لسيد  2ت  لحاج  بر هيم 

حصة بقيمة 510.000 درهم.

 ستقالة  لسيد  لبومسهلي جو د 

من منصبه كمسير للشركة.

ت يا  لسيد  2ت  لحاج  بر هيم 

مسير للشركة ملدة غير محدودة .

 لتوقيع لدى  ملؤسسات  لبنكية 

من طرف  لسيد  2ت  لحاج  بر هيم.

وقد تم  إل2د ع باملحكمة  لتجارية 

 2023 فبر 2ر   2 بمد2نة  كاد2ر بتاريخ 

تحت عدد 120312  لسجل  لتجاري 

رقم 46243.

439 P

 SOCIETE TAQAT

GENERATION SARL
بلوك أ رقم 6 ممر 11 حي  ل هد 

 لجد2د أ2ت ملول 

 لرأسمال  الجتماعي : 100000درهم

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 

قررو  2022  لشركاء  ديسمبر   28 

ما 2لي :

 إلقر ر و ملو فقة على  لتنازل عن 

قائمة  لشركاء  تحد2د  مع   ألسهم 

مال  لشركة  رأس  وتوزيع   لجد2دة 

على  لنحو  لتالي :

1 -  لسيد  لحسيا  لبوجات 167 

حصة.

2 -  لسيد س يد بجي 167 حصة.

 167 سوماا  2ونس  -  لسيد   3

حصة.

ا -  لسيد عبد هللا غومبارك 167 

حصة.

5 - لحسن  لبربو�سي 166 حصة.

 166 سوماا  عبد  ل زيز   -  6

حصة.

 1000 مجموع  ل ام  لقانوني 

حصة.

أعمال  لبناء  نشاط  في   لتغيير 

و لتشييد و ألشغال  ل امة  ملت لقة 

بالطاقات  ملتجددة إلى نشاط مكتب 

 لبحث في مجال  لهندسة  ملدنية.

سوماا  2ونس  ت ييا  لسيد 

عبد  و لسيد  باجي  س يد  و لسيد 

وستتم  كمد2رين،  سوماا   ل زيز 

بالتوقيع  إد رة  لحسابات  ملصرفية 

 ملشترك للسيد / س يد باجي و لسيد  

عبد  ل زيز سوماا.

في  تم  إل2د ع  لقانوني   :  إل2د ع 

في  كتابة  لضبط  ملحكمة  لتجارية 

تحت   2023 2نا2ر   26 إنزكاا بتاريخ 

رقم 198.

440 P

 STE WARDA FOURNISHIP

SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها: 10.000 درهم

A مقرها الجتماعي : أكاد2ر بلوك 

رقم 0ا5 حي  لهدى أكاد2ر

س.ت : 27355

بمقت�سى مشاور ت  لجمع  ل ام 

للشريك  لوحيد  ملن قد   الستثنائي 

بتاريخ 7 نوفمبر2022، تقررما2لي :

 : بيع  لحصص  الجتماعية   -  1

 ملو فقة على  لشريك  لجد2د.

 PLANETE BADR شركة  باعت 

 50 )2مثلها  لسيد بدر لد2ن محمد( 

حصة  جتماعية من أصل 50 حصة 

 جتماعية  لتي تملكها للسيد بوجم ة 

مزد د  مغربي  لجنسية،  بنشوير، 
في أكاد2ر،   1970 نوفمبر   27 بتاريخ 
حامل بطاقة  لت ريف  لوطنية رقم و 
J267046  ملقيم بأكاد2ر بلوك A رقم 

0ا5 حي  لهدى أكاد2ر.
من   7 و   6 ت د2ل  ملادتيا   -  2

 لقانوا  ألسا�سي.
وتحد2ث  لقانوا  إصالح   -  3

 ألسا�سي.
باملحكمة  تم   :  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر  فاتب  بأكاد2ربتاريخ   لتجارية 

2023 تحت رقم 12030.
441 P

VICTORY FRESH SARL
بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ 
بالدشيرة  لجهاد2ة   2023 2نا2ر   12
قررت  لجم ية  ل امة  الستثنائية 
 VICTORY FRESH SARL لشركة 

AU ما2لي : 

عن  للشركة  قرر  ملالك  لوحيد 

زيادة  عام  ستثنائي  جمع  طريق 

 100.000 من  رأسمال  لشركة 

أي  درهم،   1000.000 إلى  درهم 

 بزيادة  ملساهمة  لنقد2ة بمبلغ قدره 

9000000 درهم .

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة .

تم  إل2د ع  لقانوني لدي  ملحكمة 

 2023 2 فبر 2ر   البتد ئية بانزكاا في 

تحت رقم 1ا2.

442 P

شركة ALTIT BOIS ش.م.م 

رأسمالها 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لحي  لصناعي 

تاسيال 3 رقم 60 تاسيال أكاد2ر

 لزيادة في  لرأسمال و تمد2د نشاط 

 لشركة

بموجب محضر  لجمع  الستثنائي 

2023 2نا2ر    10 2وم    ملن قد 

 و  ملسجل بأكاد2ر 2وم 18 2نا2ر 2023 

 ALTIT» قرر شركاء شركة ألتيت بو  

BOIS» ش.م.مما 2لي :

 ALTIT» شركة  رأسمال  زيادة 

BOIS» ش.م.م بمبلغ 190.000 درهم 

لينقل من 10.000 درهم إلى 200.000 

1900 خل  إلصد ر  من   درهم 

درهم  مائة  بقيمة  حصة  جتماعية 

مكتتبة  للحصة  لو حدة،   )100(

نقد  و محررة عن طريق رسملة هذ  

حساب  ألرباح  من   ملبلغ  ملأخوذ 

 ملحتجزة،هده  ألسهم  لجد2دة 

في  ألسهم  لقد2مة  سيتم  دماجها 

 1900 بمقد ر  للسيد ألتيت محمد، 

حصة  جتماعية.

من  لقانوا  و7   6 تغيير  لفصول 

 ألسا�سي.
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 2000  : محمد  ألتيت   لسيد 
حصة  جتماعية 200.000 درهم.

تمد2د نشاط  لشركة على  لشكل 
 لتالي :

أنو ع  جميع  وتصد2ر  -  ستير د 
 ألخشاب.

-  ستير د و تصد2ر آالت وم د ت 
 لنجارة.

من  لقانوا   3 تغيير  لفصل 
 ألسا�سي.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
بأكاد2ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2023 فبر 2ر   6 2وم 

.120350
443 P

شركة اوشاح دروكري ش.م.م. 
رقم 59ا حي  در ر تيكوين  كاد2ر

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قرر  لسيد محمد   2022 أكتوبر   07
لشركة   وشاح  لشريك  لوحيد 
ذ ت  ملسؤولية  دروكري   وشاح 
مقر  لشركة  تحويل   ملحدودة 

لل نو ا  لتالي :
- محل رقم 36 عمارة 19  فولكي 2 

حي  ملحمدي  كاد2ر.
 تم  إل2د ع  لقانوني باملحكمة  لتجارية

 119367/2022 رقم  تحت  باكاد2ر 
بتاريخ 933اا    لسجل  لتجاري 

 21 نوفمبر 2022.
444 P

حسابات  دميم ش.م.م

م تمد من طرف  لدولة

336 شارع  ملقاومة  2ت ملول

 لهاتف 0528240004 

 لفاكس 0528249216

SOCIETE AMITASCO
SARL AU 

تحويل  ملقر  الجتماعي   
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
 AMITASCO لشركة   الستثنائي 
تقرر  2نا2ر2023   31 2وم    ملن قد 

ما 2لي:    
من  لقانوا  ا  تغيير  لبند   -

 ألسا�سي للشركة ليصبب كما 2لي :

للشركة  تحويل  ملقر  إلجتماعي 
إلى  ملقر  الجتماعي  لجد2د:  لطابق 
 VR .29ا  لسفلي رقم 276/14 زنقة 

بلوك 1 حي توهمو 1  2ت ملول. 
تحد2ث  لقانوا  ألسا�سي   -

للشركة وفق  لت د2ل.
بكتابة  ثم  إل2د ع  لقانوني 
 لضبط باملحكمة  إلبتد ئية النزكاا 
رقم  تحت  فبر 2ر/2023    6  2وم 

.     271
445 P

 D’ETUDES شركة
 D’INGENIERING ET GENIE

  CIVIL BETAPLUS
 ش.م.م.ش.و. 

شقة رقم 226 إقامة  لزيتوا حي 
 الد ري  ملحا2طة   تارود نت  
 لسجل  لتجاري رقم 5ا37  

تارود نت   
- تغيير مقر  لشركة.  

- تحييا  لنظام  ألسا�سي  
ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 لجم ية  ل امة غير  ل اد2ة لشركة 
 D’ETUDES D’INGENIERING
   ET GENIE CIVIL BETAPLUS
 2023 2نا2ر   18 بتاريخ  ش.م.م.ش.و. 

تم  التفاق و لتر �سي على ما2لي :
مبنى  من  مقر  لشركة  تغيير   -
تجزئة   1 رقم   لسالم  لطابق  ألول 
عزيزو محا2طة تارود نت إلى  ل نو ا 
 لجد2د شقة رقم 226 إقامة  لزيتوا 

حي  إلد ري  ملحا2طة  تارود نت .
-تحييا  لنظام  ألسا�سي.

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 
باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
فبر 2ر2023    6 بتاريخ  بتارود نت 

تحت رقم : 83.
446 P

   STE  ENLIGNE NEGOCE
 SARL

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكاد2ر 
في 21 ديسمبر2022 قرر  لجمع  ل ام 
 إلستثنائي تحويل  ملقر  إلجتماعي من 

 ل نو ا  حبكة رقم B 117  نز   ل ليا 

إلى  ل نو ا   ملحل  لتجاري   كاد2ر 

 لكائن بحي  ز 2ز جماعة  ورير كاد2ر.

بمصلحة  تم   إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

باكاد2رفي 7 فبر 2ر2023 رقم  إل2د ع   

ا12035.

447 P

  SOCIETE  S.B.Iشركة

  CONSTRUCTION
SARL  AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قرر  بأكاد2ر   2023 2نا2ر   10  

  SOCIETE  S.B.I شركة   شريك 

CONSTRUCTION   SARL  AU 

  ما 2لي:

تغيير  ملقر  إلجتماعي للشركة. 

من: عمارة مرحبا،  لطابق  لر بع، 

تالبورجت  كاد2ر إلى  ملحل  لتجاري 

 10 مبنى ب  01ا  شقة   ملتو جد ب: 

 كاد2ر باي 2 فونتي.

من  لقانوا  ا  تغيير  لبند 

 ألسا�سي.

تم  إل2د ع   إل2د ع  لقانوني: 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 لتجارية بأكاد2ر بتاريخ   2 فبر 2ر2023  

تحت رقم  120317.

448 P

CECOSIR
  S.A.R.L-AU

-حسب  لقر ر  إلستثنائي للشريك 

CECOSIR-S.A.R.L-    لوحيد لشركة 

قرر  2023 2نا2ر   16 بتاريخ      AU 

 ما 2لي :

 BAHMOU -  ستقالة  لسيدة 

مسيرة  منصب  من    MARYAM

 لشركة.

 HAMMANY -ت يا  لسيد 

للمدة  للشركة  كمسير    LAHCEN

سنتيا.

تم   إل2د ع  لقانوني   : -  إل2د ع 

بإنزكاا  لدى  ملحكمة  إلبتد ئية 

بتاريخ 3 فبر 2ر 2023 تحت رقم  251 

 لسجل  لتجاري رقم 10887.

449 P

FOURNITURE GENERALE 

DE LA DROGUERIE 

S.A.R.L-AU

 إلشهار  لقانوني
-حسب  لقر ر  إلستثنائي للشريك 

 FOURNITURE لشركة      لوحيد 

 GENERALE DE LA DROGUERIE

بتاريخ   SOUSS S.A.R.L-AU 

 16 2نا2ر 2023 قرر ما 2لي :

 BAHMOU -  ستقالة  لسيدة 

مسيرة  منصب  من    MARYAM

 لشركة.

 HAMMANY ت يا  لسيد   -

للمدة  للشركة  كمسير    LAHCEN

سنتيا.

تم   إل2د ع  لقانوني   : -  إل2د ع 

بإنزكاا  لدى  ملحكمة  إلبتد ئية 

رقم   تحت   2023 فبر 2ر   3 بتاريخ 

252 لسجل  لتجاري رقم 19387. 

450 P

 STE LES LOISIRS DU

  PARADIS
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000,00 درهــم

مقرها:أكاد2ر-  ملنطقة  لساحلية 

و لسياحية c/o دور نت أطلنتيك 

باالص

س.ت: 11171

ملحضر  لجمع  ل ام  طبقا 

بتاريخ   إلستثنائي  ملن قد 

 12 ديسمبر2022 تقررما 2لي :

 CARLOS 1. ستقالة  لسيد 

لجو ز  FONT ANGALDAحامل 

 لسفر رقمPAC255086    من مهامه 

كمسير للشركة.
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 MOISES ت ييا  لسيد   .2

SANJUAN ALTIMIRA حامل لجو ز 

كمسير   PAM623008رقم  لسفر 

للشركة.

ملسيري  3.منب  لصالحيات 

 لشركة.

ا.  لتوقيع  إلجتماعي.

من  و16   13 ت د2ل  ملادتيا   .5

 لقانوا  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم   إل2د ع  لقانوني: 

فاتب  بتاريخ  بأكاد2ر   لتجارية 

فبر 2ر2023 تحت رقم120291.

451 P

         شركة فينيكس بريمور                         
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي :دو ر  لخربة  والد 

ميموا سيدي بيبي بيوكرى  شتوكة 

 2ت باها

بمقت�سى  ل قد  ل رفي  ملسجل 

 2022 سبتمبر   20 بتاريخ  ببيوكرى 

و لذي ترتب عنه ما 2لي :

فوض   : لوكالة  تفويض  لسلطة 

فيليكرين  مارتينيز  كارسيا   لسيد 

بالوكالة  جميع  لسلطات  ملضمنة 

خو ا  كالد2انو  رودريكيز  للسيد 

كارلوس .

باملحكمة   إل2د ع  لقانوني 

 2551 رقم  تحت  بإنزكاا   إلبتد ئية 

بتاريخ 22 ديسمبر 2022.

452 P

  SOCIETE  S.B.I شركة

   CONSTRUCTION
SARL  AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قرر  بأكاد2ر   2022 ديسمبر   10  

  SOCIETE  S.B.I شركة   شريك 

 CONSTRUCTION   SARL  AU 

 ما 2لي :

إضافة هدف  جتماعي للشركة.

مطور عقاري.

من  لقانوا  ألسا�سي   03  لبند 

للشركة.

تم  إل2د ع   :  ال2د ع  لقانوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقانوني 

 لتجارية بأكاد2ر بتاريخ2 فبر 2ر2023  

تحت رقم  120316.

453 P

Sté NERGHOUMTRANS  

SARL AU

capital : 100.000 Dhs

 SIEGE : sise au lot 28/A

 lotissement Zaitoune,

 Tikiouine, Agadir

 Registre de commerce : 51645

 d’Agadir

قر ر ت  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  بأكاد2ر   لشريك  لوحيد 

لشركة   2022 أكتوبر   28

ذ ت  شركة   NERGHOUMTRANS

وحيد.  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

في  قر ر  الضافة لتالية  تم  تخاد 

موضوع  لشركة :

نقل  ملستخدميا لحساب  لغير.

تسجيل  إل2د ع  لقانوني  تم 

بتاريخ بأكاد2ر   باملحكمة  لتجارية 

 ا2 2نا2ر 2023 تحت رقم  120202.

454 P

STE NJP

 SARL 

RC :4469

بمقت�سى محضر جمع عام بتأريخ 

تمت  ملو فقة    ،2022 ديسمبر   13

على :

بال نو ا  فرع  لشركة  إغالق 

 ، تجزئة  لتياس   2 : محل رقم   لتالي 

 والد تا2مة.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني  لقد 

باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 

 25  : بتاريخ   59 تحت  تارود نت 
سجلها  لتجاري  رقم   ،2023 2نا2ر 

هو:4469.

455 P

FIDUCIAIRE AMIZA

 SOCIETE * LONTIZ TRS/IMPORT

EXPORT    * S.A.R.L  A.U

.AU CAPITAL DE 100.000.00  DIRHAMS

N° 28 BLOC 300 HAY LAAZIB , – AGADIR

 STE LONTIZ TRS

IMPORT EXPORT
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : N°28 BLOC HAY LAAZIB

AGADIR

 لحل  ملسبق للشركة
بمقت�سى عقد عرفي بيا  لشركاء 

تقرر   ،2023 2نا2ر   20  ملؤرخ بتاريخ 

ما 2لي :

  لحل  ملسبق للشركة لكونها لم 

مع  تمارس إي نشاط مند تأسيسها، 

ت يا  لسيد شهيد جمال   كمصفي 

في نفس  ل نو ا.

بكتابة  ثم  إل2د ع  لقانوني  وقد 

باملحكمة  لتجارية  لدى   لضبط 

بتاريخ   120356 تحث رقم    باكاد2ر  

 7 فبر 2ر 2023.

456 P

 DOMAINE L’EST 
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسمالها  :  000.000.ا درهم

مقرها  الجتماعي : ملك إكر لقبلة 

دو ر تد رت سيدي بيبي شتوكة  2ت 

باها

 لسجل  لتجاري رقم : 24763

 كاد2ر

بمقت�سى محضر  لجمع  ل ام غير 

 ل ادي، فقد تقرر ما 2لي:

زيادة ر س  ملال بمساهمة عينية 

ليمرمن   درهم    3.900.000 مقد رها 

000.000.ا  درهم  لى    100.000

درهم بإصد ر 39.000 حصة جد2دة   

للحصة  لو حدة  درهم   100 بقيمة 

بو سطة  لشريك  لحسيا  وذلك 

بالط.

ت د2ل  لنظام  ألسا�سي للشركة.

للقيام   عطاء  لصالحيات 

باإلجر ء ت  لقانونية

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 2وم  إلنزكاا   البتد ئية 

فبر 2ر2023 تحت رقم 158.

457 P

 STE FADAA HMAR

 SARL AU

RC : N°37147

  26 بتاريخ   بمقت�سى عقد عرفي  

ديسمبر 2022، تم ضع محضر  لجمع 

 ل ام 2حمل  لخصائص  لتالية:

قفل  لتصفية للشركة .

تسمية  لسيد  ل و دي  حمد 

مصفي  لشركة.

لدى  تم  إل2د ع  لقانوني  لقد 

2ـوم   ملحكمة   البتد ئية  ل يوا 

 26 2نا2ر 2023، تحت رقم 3890.

458 P

STE  RUBY’S EVENTS

S.A.R.L AU  

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

 ملساهم  لوحيد

تاسيس شركة
2نا2ر   17 في  لل قد  ملؤرخ  طبقا 

ذ ت  شركة  تأسيس  تم   ،2023

مسؤولية محدودة  ملساهم  لوحيد 

بالخصائص  لتالية:  

 SOCIETE RUBY’S»  السم: 

.EVENTS  S.A.R.L AU
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في  ملعجنات   لهدف:  الشتغال 

 ملخابز و لكريمية و  ملثلجة و  لشاي 

و ملشروبات  لغازية.

 لبيع في  ملحل، و الخد، و لتوصيل 

أنو ع  جميع  وتنظيم  إلى  ملنزل، 

أعياد  مليالد،  تنظيم  مثل   ألحد ث 

حفالت  حفالت  لزفاف،  و لت ميد. 

 ملوضوع مع  ألصدقاء.

 100000 رأسمال  ملجموعة: 

درهم.

 لتسييرو لتوقيع:سحر وهبي 

اا1  رقم   محل   ملقر الجتماعي 

«د»  لزنقة 107 حي  لهدى أكاد2ر

 ملدة:  99 سنة

تم  إل2د ع  لقانوني في   باملحكمة 

فبر 2ر   7 بتاريخ  بأكاد2ر،   لتجارية 

2023،  تحت رقم ا12037.

459 P

STE OVACARS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

 ملساهم  لوحيد

تاسيس شركة

طبقا لل قد  ملؤرخ في 30 ديسمبر 

ذ ت  شركة  تأسيس  تم   ،2022

مسؤولية محدودة  ملساهم  لوحيد 

بالخصائص  لتالية:  

 SOCIETE OVACARS»   :  السم 

.S.A.R.L» SARL AU

بدوا  كر ء لسيار ت   لهدف: 

سائق.

 10.000  : رأسمال  ملجموعة 

درهم.

 لتسييرو لتوقيع: جمال بنيد2ر.

زنقة  لت اوا   ملقر الجتماعي 

رقم   طفيل  عمارة  بن   لوطني 

03 ملد2نة  لجد2دة أكاد2ر.

 ملدة:  99 سنة.

تم  إل2د ع  لقانوني في   باملحكمة 

2نا2ر   20 بتاريخ  بأكاد2ر،   لتجارية 

2023، تحت رقم 120158.

460 P

    Création de société – Comptabilité  

Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de 

projet –Gestion financière  

venue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE : 48 815038

IF N°  : 40224158 

  R.C  N° : 34 262  INZEGANE 

GSM : 06 03062700  

EYEWEAR OPTICAL

 تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

حررت  بأكاد2ر   ،2023 2نا2ر   23  

قو نيا شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت شريك وحيد خصائصها كالتالي :                                                                              

         EYEWEAR OPTICAL  :  السم 

 ألهد ف : مبصري / قياس و تصحيب 

صناعة  لنظار ت  و  تركيب   لنظر/ 

صناعة  لزجاج  لطبي   /  ولو زمها 

و  طار ت  لنظار ت /  لتجارة  ل امة.

19 عمارة  :  لرقم   ملقر  الجتماعي 

 GH29 192،  ملجموعة  لسكنية 

 سالا  لحي  ملحمدي  كاد2ر.

 100.000  :  لرأسمال  الجتماعي 

درهم مملوك لالنسة  مينة بتات.         

ت ييا  النسة  مينة   :  لتسيير  

للشركة ملدة  بتات كمسيرة وحيدة  

غير محدودة.

: تفويض  النسة  مينة   لتوقيع   

بتات بتوقيع جميع  لوثائق  ملت لقة 

بالشركة سو ء   الد رية  و  لبنكية. 

تم  إل2د ع   :   إل2د ع  لقانوني 

 لدى  ملحكمة  لتجارية باكاد2ر بتاريخ

 30 2نا2ر 2023،  تحت رقم 120261.

461 P

STE TREASURS LAND

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

 لشريك  لوحيد

رأس  ملال  :    10.000   درهم

بموجب محضر  لجم ية  ل امة 

 ،2022 2وليو   19 غير  ل اد2ة بتاريخ 

قّرر حل  لشركة  عتبار  من 31 ماي 
َ
ت

2022، وتصفيتها. 

حسن   بوحبة  وعيا  لسيد 

كمصفي  للشركة. 

كما تم تثبيت مقر تصفية  لشركة 

شتوكة  تسكدلت-  ت الت  ملركز  ب: 

أ2ت باها.  

بمحكمة  إجر ء  إل2د ع  لقانوني 

   ،2022 أغسطس   11 إنزكاا بتاريخ  

تحت رقم  1546.                                                                                                                                           

462 P

STE AKABAR IMMOBILIER

رأسمال : 100.000  درهم

 ملقر  الجتماعي   : عمارة أ،  لرقم 

12،  ملكتب 03،  قامة برج 

 لدالالت، شارع  لحسن  لثاني، 

 كاد2ر

سجل تجاري رقم :  39253  

 لت ريف  لضريبي رقم : 33624988  

 لت ريف  ملوحد :  

002216284000020

ت ييا مسير جد2د

ب د وفاة  ملرحوم ميلود بوهدود ، 

و إثر  لجمع  ل ام  الستثنائي  ملن قد 

27 2نا2ر2023 ، قرر  لشريك  بتاريخ 

 لو حد ما2لي :

مهام مسير  لشركة إثر وفاة   نهاء 

 ملرحوم ميلود بوهدود.

ماموا  محمد  ت ييا  لسيد 

بوهدود مسير  للشركة.

من  لقانوا   10 ت د2ل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة مع أخذ هذ   لتغيير 

ب يا  العتبار.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  ألكاد2ر   لتجارية 

2023 تحت  ملرجع 120351 .

463 P

STE OUMYLAK SERVICE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
2نا2ر   6 في   لل قد  ملؤرخ  طبقا 

ذ ت  شركة  تأسيس  تم   ،2023

بالخصائص  محدودة   ملسؤولية 

 لتالية : 

 OUMYLAK   :   لتسمية 

.SERVICE

 لهدف   : تجارة  لتجزئة و لجملة 

لألجهزة  ملنزلية.

رأسمال  ملجموعة  :     100.000       

درهم

 ملسير: محسن  لكبيش.

 20 ساحة    :  ملقر  الجتماعي  

غشت حي بورحيلة  والد تا2مة.

 ملدة   99    : سنة.

للمجموعة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بالسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 

بتاريخ   9319  بتارود نت تحت رقم 

16 2نا2ر 2023.

464 P

STE HILMI TRAVAUX

 SARL

10 بلوك ا جناا  لطاهر بني مالل 

ر س  ملال 10.000 دهم 

 لسجل  لتجاري رقم 5ا35

بمقت�سى  لقر ر  الستثنائي لشركاء 

  لشركة بتاريخ 20 ديسمبر 2022 تم

ما 2لي :
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 قفل  لتصفية.

حساب  لتصفية  على   ملصادقة 

وتقرير  ملصفي.

 عالا نها2ة تصفية  لشركة. 

 بر ء دمة  ملصفي. 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بني مالل تحت عدد 1373.

1 C

 MOUSDAK A SARL 
 RC 13621

  ل نو ا : زنقة  بن  لخطاب

 حي  لليموا – بني مالل

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 2 2نا2ر 

2023 تم  نشاء شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملجدودة تحمل  لخصائص  لتالية :

MOUSDAK A SARL  : لتسمية 

 ل نو ا : 13 تجزئة  لقدس – بني 

مالل.

 لغــرض : مقهى 

درهم   100.000  : رأس  ملــال 

حصة  جتماعية   100 مقسم  لى 

مقسم على  لسادة بـ 250 حصة لكل 

بنزهرة  شهاب  لد2ن  محمد  و حد 

ومحمد بنزهرة ونوفل بنزهرة وشناز 

بنزهرة.

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد2ة.

مدة  لشركة : 99 سنة.

 ملسير : بنزهرة شناز. 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بني مالل تحت رقم 1418.

2 C

 SAFGARD SARL AU - 
 RC 13605

 ل نو ا : مركز  العمال تجزئة 

عتماا  لحي  إلد ري  لطابق 3

بني مالل

تم  نشاء  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة د ت 

تحمل  لخصائص   لشريك  لوحيد 

 لتالية :

SAFGARD SARL AU  : لتسمية 

تجزئة  مركز  العمال   :  ل نو ا 

عتماا  لحي  إلد ري  لطابق 3 – بني 

مالل.

 لغــرض :  الشغال  ل امة و لبناء - 

 لتركيب  لكهربائي.

درهم   100.000  : رأس  ملــال 

مقسم  لى 100 حصة  جتماعية. 

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد2ة.

مدة  لشركة : 99 سنة

و لشريك  لوحيد  ميا   ملسير. 

فائق.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بني مالل تحت رقم 1406.

3 C

STE FRIGO OUDI SARL 

حي سيدي عبد  ل الي  لقصيبة 

قصبة تادلة 

 بمقت�سى  لقر ر  الستثنائي للشركاء

بتاريخ 12 سبتمبر 2022 تم ما 2لي :

 ملصادقة على تفويت 250 حصة 

من طرف  لسيد  ملحجوب  وشيني 

 لى  لسيد  لحسيا  وشيني بتمن 100 

دهم للحصة.

 ملصادقة على تفويت 250 حصة 

من طرف  لسيد حكيم  وشيني  لى 

 100 بتمن   لسيد  لحسيا  وشيني 

دهم للحصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

عدد  تحت  تادلة  قصبة   البتد ئية 

.113

4 C

 STE EL YASMINE TADLA

 SARL

 155 حي  لرياض قصبة تادلة 

 بمقت�سى  لقر ر  الستثنائي للشركاء

بتاريخ 5 ديسمبر 2022 تم ما 2لي :

عبد  خيير  وفاة  لسيد   عالا 

 لرحيم.

في  لشركة  لى  حصصه  تحويل 

ورتته طبقا لوتيقة  ر تة وفريضة تم 

تحريرها بتاريخ فاتب نوفمبر 2022.

بالورتة   عالا  ستمر ر  لشركة 

 ملدكورين في عدة  الر تة.

ت ييا خيير عبد  لرحماا وخيير 

أسماء مسير2ن للشركة.

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة. 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

عدد  تحت  تادلة  قصبة   البتد ئية 

.199

5 C

 STE DOMAINE AHL

LGHLAM
SARL

إقامة  لساقية رقم 63 شارع  لقدس 

بني مالل 

 بمقت�سى  لقر ر  الستثنائي للشركاء

بتاريخ 15/12/2022 تم ما 2لي :

 رفع رأسمال  لشركة من 100.000

مقابل  دهم   3100.000 دهم  لى 

على  لشركة تم خلق  د2وا للشركاء 

وزعت عن  لشركاء  حصة   30.000

 ملد2نيا :

 2790 تفويت  على   ملصادقة 

بهير  من  لسادة  و حد  لكل  حصة 

عائشة  لى  وزهير  كوتر  وبهير  أسامة 

 لسيد بهير عبد  للطيف - بتمن 100 

دهم للحصة.

تغيير مقر  لشركة  لى أوالد  كناو 

أوالد  مبارك بني مالل. 

مسير   عبد  للطيف  بهير  ت ييا 

للشركة.

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة. 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بني مالل تحت عدد 1300.

6 C

 STE AIT AL GHOKHT - 

 LILFILAHA SARL AU

  لسجل  لتجاري 5361 

 ل نو ا :  ل نو ا دو ر  2ت س يد 

 بزو تابية  زيالل 

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  نشاء شركة   2022 ديسمبر   19  

تحمل  ذ ت  ملسؤولية  ملجدودة 

 لخصائص  لتالية :

 STE AIT AL GHOKHT : لتسمية 

.LILFILAHA SARL AU

س يد  بزو  دو ر  2ت   :  ل نو ا 

تابية  زيالل.

:  الشغال  ل امة و لبناء   لغــرض 

في  -مقاول   الستغالل  لفالحي 

 النشاء.

درهم   100.000  : رأس  ملــال 

حصة  جتماعية   100 مقسم  لى 

 لشريك  لوحيد  2ت  لغخت س يد.

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالد2ة.

مدة  لشركة : 99 سنة.

دو ر  خالد  ل الم   :  ملسير 

تزوكناتيا تابية  زيالل. 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية  زيالل تحت رقم 5361.

7 C
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 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

BELLEZZA SAHARA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

ذ ت  شركة  فيد كا،   ئتمانية 
 ملسؤولية  ملحدودة

ا01-772  رقم  شارع  ل ركوب 
 ،73000  ،146 رقم  صندوق  لبر2د 

 لد خلة  ملغرب
شركة   BELLEZZA SAHARA
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
شارع  مقرها  الجتماعي  وعنو ا 
محمد  لخامس  قامة منصور  لشقة 

رقم 01  - 73000  لد خلة  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.16555

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 26 2نا2ر 2023 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
إنشاء  و لجمال؛  مر كز  لصحة 
؛  للياقة  لبدنية  مركز  وتشغيل 
2مارس نشاط مركز  لتجميل و للياقة 
؛ ممارسة أي   لبدنية ومنتجع صحي 
نشاط 2ت لق بالتصفيف و لتجميل 
و لجماليات ؛  لتدريب  ملنهي و ملتسارع 
في مهن  لرفاهية ؛ شر ء وبيع وتوزيع 

جميع مستحضر ت  لتجميل ؛.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 30 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

2نا2ر 2023 تحت رقم 123/2023.
1I

FIDUCIAIRE MOGADOR

SEVILLA FISH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

SEVILLA FISH شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 12 

شارع  دريس  لحارتي  ملر�سى  - 

70000  ل يوا   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

399اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SEVILLA FISH

تسويق   -  : غرض  لشركة بإ2جاز 

و ستير د وتصد2ر جميع  )بيع وشر ء 

أنو ع  ألسماك  لطازجة و ملجمدة.

وشبه  لجملة  بالجملة  -  لبيع 

لألسماك  لطازجة أو  ملجمدة وجميع 

 ملنتجات  ألم

- نقل  ألسماك  لطازجة و ملجمدة 

وجميع أنو ع  لبضائع.

- تجميد  ألسماك وجميع منتجات 

 ملأكوالت  لبحرية

-  ستير د وتصد2ر جميع  ملنتجات 

أو  لبضائع من أي نوع.

- تسويق جميع أنو ع  لبضائع

-  لتمثيل  لتجاري.
رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - شارع  دريس  لحارتي  ملر�سى    12

70000  ل يوا   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد أجبيلو عصام  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد أجبيلو عصام  
17  قامة  الحساا عمارة 51 مبروكة 

0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد أجبيلو عصام  
17  قامة  الحساا عمارة 51 مبروكة 

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ   البتد ئية بال يوا  

2023 تحت رقم 3847/2023.

2I

أود2ريك

SAKOB INVEST
إعالا مت دد  لقر ر ت

أود2ريك
36أ، شارع أنفا -   لطابق  ألول 
-  لد ر  لبيضاء 36أ، شارع أنفا 
-   لطابق  ألول -  لد ر  لبيضاء، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

SAKOB INVEST «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: عند 
أود2ريك 36 أ شارع أنفا  لطابق 
 ألول - 20050  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.446923

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 08 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
أميا  محمد  قبول  ستقالة  لسيد 
بوبكر  لصفر وي  و  لسيد   لكانوني 
من مهامهما كمسير2ن و إبر ء ذمتهما 

للشركة 
على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: ت ييا  لسيدة غيثة بن كير ا، 
 BK337278 عدد  بطاقتها  لوطنية 
ثالث  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

سنو ت
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  2ا:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: ت ييا  ملسير2ن

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854696.

3I

مركز  ألعمال  لسهم  لذهبي

STE APPROFIS SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

مكتب محاسبة  ألستاذ  لرد د رفيع

طريق سيدي بوزيد نجمة  لجنوب 

3  لشقة 16  لجد2دة طريق سيدي 

بوزيد نجمة  لجنوب 3  لشقة 16 

 لجد2دة، 000ا2،  لجد2دة  ملغرب

أبروفيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 زنقة 

جالل  لد2ن  لرومي - 000ا2 

 لجد2دة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.16367

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2023 2نا2ر   18  ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

مبلغ  أبروفيس   لشريك  لوحيد 

وعنو ا  درهم   80.000 رأسمالها 

جالل  زنقة   13 مقرها  إلجتماعي 

000ا2  لجد2دة   -  لد2ن  لرومي 

عن  :  لتوقف  ل  نتيجة   ملغرب 

 لنشاط.

 13 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

000ا2   - زنقة جالل  لد2ن  لرومي 

 لجد2دة  ملغرب.

و عيا:

 لسيد)ة( 2اسيا زدني و عنو نه) ( 

13 لطابق  لسفلي زنقة جالل  لد2ن 

000ا2  لجد2دة  ملغرب   لرومي 

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   19  البتد ئية بالجد2دة بتاريخ 

2023 تحت رقم 29647.

Iا

FIDUCIAIRE MOGADOR

RASSEIL  FISH 
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

 RASSEIL  FISH شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 12 
شارع  دريس  لحارتي  ملر�سى  - 

70000  ل يوا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

397اا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RASSEIL  FISH
تسويق   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و ستير د وتصد2ر جميع  )بيع وشر ء 

أنو ع  ألسماك  لطازجة و ملجمدة.
وشبه  لجملة  بالجملة  -  لبيع 
لألسماك  لطازجة أو  ملجمدة وجميع 

 ملنتجات  ألم

- نقل  ألسماك  لطازجة و ملجمدة 

وجميع أنو ع  لبضائع.

- تجميد  ألسماك وجميع منتجات 

 ملأكوالت  لبحرية

-  ستير د وتصد2ر جميع  ملنتجات 

أو  لبضائع من أي نوع.

- تسويق جميع أنو ع  لبضائع

-  لتمثيل  لتجاري..
رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - شارع  دريس  لحارتي  ملر�سى    12

70000  ل يوا  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لحيحي سفياا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحيحي سفياا عنو نه) ( 
000اا  موالي  سماعيل   زنقة   68

 لصويرة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لحيحي سفياا عنو نه) ( 
000اا  موالي  سماعيل   زنقة   68

 لصويرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   20 بتاريخ   البتد ئية بال يوا  

2023 تحت رقم 3846/2023.

5I

FIDUCIAIRE MOGADOR

IMZOUREN FISH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

IMZOUREN FISH شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 12 
شارع  دريس  لحارتي  ملر�سى  - 

70000  ل يوا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

05ااا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMZOUREN FISH
تسويق   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و ستير د وتصد2ر جميع  )بيع وشر ء 

أنو ع  ألسماك  لطازجة و ملجمدة.
وشبه  لجملة  بالجملة  -  لبيع 
لألسماك  لطازجة أو  ملجمدة وجميع 

 ملنتجات  ألم
- نقل  ألسماك  لطازجة و ملجمدة 

وجميع أنو ع  لبضائع.
- تجميد  ألسماك وجميع منتجات 

 ملأكوالت  لبحرية
-  ستير د وتصد2ر جميع  ملنتجات 

أو  لبضائع من أي نوع.
- تسويق جميع أنو ع  لبضائع

-  لتمثيل  لتجاري..
رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - شارع  دريس  لحارتي  ملر�سى    12

70000  ل يوا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلحاج   لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بلحاج   لسيد  بر هيم 
485 تجزئة تافوكت 000اا  لصويرة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بلحاج   لسيد  بر هيم 
485 تجزئة تافوكت 000اا  لصويرة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ   البتد ئية بال يوا  

2023 تحت رقم 3850/2023.
6I

FIDUCIAIRE MOGADOR

ACHAMLAL FISH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

ACHAMLAL FISH شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 12 
شارع  دريس  لحارتي  ملر�سى  - 

70000  ل يوا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

07ااا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ACHAMLAL FISH
تسويق   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و ستير د وتصد2ر جميع  )بيع وشر ء 

أنو ع  ألسماك  لطازجة و ملجمدة.
وشبه  لجملة  بالجملة  -  لبيع 
لألسماك  لطازجة أو  ملجمدة وجميع 

 ملنتجات  ألم
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و لم  نقل  ألسماك  لطازجة   -
جمدة وجميع أنو ع  لبضائع.

- تجميد  ألسماك وجميع منتجات 
 ملأكوالت  لبحرية

-  ستير د وتصد2ر جميع  ملنتجات 
أو  لبضائع من أي نوع.

- تسويق جميع أنو ع  لبضائع
-  لتمثيل  لتجاري.

رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - شارع  دريس  لحارتي  ملر�سى    12

70000  ل يوا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  شمالل محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  شمالل محمد عنو نه) ( 
000اا  تافوكت   تجزئة   302

 لصويرة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  شمالل محمد عنو نه) ( 
000اا  تافوكت   تجزئة   302

 لصويرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ   البتد ئية بال يوا  

2023 تحت رقم 3851/2023.
7I

Slice of happiness

Slice of happiness
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Slice of happiness
  ملسار طريق آسفي مر كش  ملغرب 

5ا3
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 Slice of happiness

وعنو ا مقرها  الجتماعي  ملسار 
طريق آسفي 0000ا- مر كش 

 ملغرب   

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
003204269000007

 13 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   2022 دجنبر 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  :تسمية  لشركة 
 Slice of إلقتضاء بمختصر تسميتها 

Happiness
مط م،  بإ2جاز:  غرض  لشركة 

بيتز2ريا.
5ا3  عنو ا  ملقر  الجتماعي: 
مر كش  0000ا   ملسار طريق آسفي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة 
 10.000 رأسمال  لشركة:  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي: 100 درهم.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء:
عنو نه:  عولي،  لقماا   لسيد: 
أفكا درب  لخير رقم 1671  لقنيطرة 

 ملغرب.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه:  عولي،  لقماا   لسيد: 
أفكا درب  لخير رقم 1671  لقنيطرة 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   30 بتاريخ  بمر كش   لتجارية 

2022 تحت رقم 3201ا1.
8I

محاسب م تمد : عتيڭي محمد كمال

TRANSPORT BNI SNASSEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

محاسب م تمد : عتيڭي محمد 
كمال

رقم 20 زنقة  لزياني شقة 07 عمارة 
ودغيري وجدة ، 60000، وجدة 

 ملغرب

 TRANSPORT BNI SNASSEN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 

في شارع حسن  لثاني - بني در ر ، 

وجدة - 60000 وجدة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.35711

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2021 أكتوبر   13 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة(  لطيب قاسمي  تفويت  لسيد 

 100 حصة  جتماعية من أصل   30

2حيي  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

قاسمي بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

أكتوبر   25 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 3644.

9I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

JARDIN DE DAKHLA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 

صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

JARDIN DE DAKHLA شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 

منصور  لشقة 1 شارع محمد 

 لخامس - 73000  لد خلة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.16551

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 25 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

« قامة منصور  لشقة 1 شارع محمد 

73000  لد خلة  ملغرب»   -  لخامس 

 - ا01-772  إلى «شارع  ل ركوب رقم 

73000  لد خلة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

2نا2ر 2023 تحت رقم 124/2023.

10I

VISION VASTE CONSULTING

ACTIV DEUTCH PRIVEE
إعالا مت دد  لقر ر ت

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
ACTIV DEUTCH PRIVEE «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: زنقة 
 ليوسفية رقم 3 إقامة فياللية 
 لطابق 3 رقم 5 - 90000 طنجة 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
03اا12.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 12 أكتوبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
لفائدة   حصص  جتماعية  تفويت 

 لسيد  ل مر ني زكرياء
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
إلى  تحويل  لشكل  لقانوني للشركة 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
مسير  ت ييا  لسيد  ل مر ني زكرياء 

جد2د
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
ساهم  لسيد  لهيسوفي   ملساهمات: 
50000 درهم وساهم  سفياا بقيمة 
 لسيد  ل مر ني زكرياء بقيمة 50000 

درهم
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بند رقم 12:  لذي 2نص على ما2لي: 

تم ت ييا كل من  لسيد   لهيسوفي 

زكرياء  و  لسيد  ل مر ني  سفياا 

مسير2ن للشركة ملدة غير محددة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

أكتوبر   19 بتاريخ   لتجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 258510.

11I

kamal

 BICC PROJECT
AMENAGEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

بيك بروجكت مناجمنت

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

عنو ا مقرها  إلجتماعي - رقم 26، 

شارع مرس  لسلطاا،  لطابق  ألول، 

 لرقم 1،  لد ر  لبيضاء،  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة -
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

570393

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

بيك   - تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بروجكت مناجمنت 

تاجر    : بإ2جاز  غرض  لشركة  ـ 

عقار ت
ـ عنو ا  ملقر  الجتماعي :  رقم 26، 

شارع مرس  لسلطاا،  لطابق  ألول، 

 لرقم 1،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

أجلها  من  تأسست  ـ  ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة

 : رأسمال  لشركة  مبلغ  ـ 

100.000،00 درهم، مقسم كالتالي 

ـ  لحصص  لنقد2ة

شركة أكساا كروب:  999 حصة 

بقيمة 99.900 درهم للحصة.   

1 حصة   لسيد 2وسف تكموثي:  
بقيمة 100 درهم للحصة.

ـ  لحصص  ل ينية   
 شركة أكساا كروب:  999 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.   
1  لسيد 2وسف تكموثي:  1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
و ل ائلية  ـ  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء  
ا1،  رقم  كروب  أكساا  شركة 
زنقة علي عبد لرز ق،  لد ر  لبيضاء، 

 ملغرب.
رقم  تكموثي  2وسف   لسيد 
217، شارع بوركوا،  لد ر  لبيضاء، 

 ملغرب.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة 
شارع   ،217 2وسف تكموثي رقم 

بوركوا،  لد ر  لبيضاء،  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856603.
12I

ALTIS CONSEILS

ترانسيمار  ش م م
إعالا مت دد  لقر ر ت

ALTIS CONSEILS
 rue Haj Omar  Riffi 3é ,310
 étage appartementN°31 ،

20000، CASABLANCA MAROC
تر نسيمار  ش م م «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 298 شارع 
محمد  لخامس  لدور  لر بع شقة 

رقم اا ------ 20553  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.25264
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 10 2نا2ر 2017
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

2نص  647262:  لذي  رقم  قر ر 
إصالح  لنظام  ألسا�سي  ما2لي:  على 

ب د تغيير  لشكل  لقانوني

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

2نص  647262:  لذي  رقم  بند 
على ما2لي:  أسئلة متنوعة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا2  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2017 تحت رقم 647262.

13I

SOUHAL CONSULTING

STE SPIKE STEEL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE SPIKE STEEL شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
بر دي 2 رقم 614 شقة بالطابق 

 لسفلي  سكجور مر كش - 0000ا 
مر كش   ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.97839

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة(  حمد  حمد  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية   333  حمد حسن 
من أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد 
عبد  ل زيز  الدري�سي  لحسني  )ة( 

بتاريخ 19 دجنبر 2022.
)ة(  حمد  حمد  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية   333  حمد حسن 
لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 
 لسيد )ة( عبد  ل زيز درعاوي بتاريخ 

19 دجنبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
2نا2ر   30 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 212اا1.

Iا1

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE AABIRA SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°9ا

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE AABIRA SARL AU  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر 

حا�سي لبيض طاوس  لريصاني  - 

50ا52  لريصاني  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

16635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AABIRA SARL AU

:  عمال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

مختلفة.

قصر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - طاوس  لريصاني   لبيض  حا�سي 

50ا52  لريصاني  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حماد  لرجد لي عنو نه) ( 

قصر حا�سي لبيض طاوس  لريصاني  

50ا52  لريصاني  ملغرب.
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و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حماد  لرجد لي عنو نه) ( 

قصر حا�سي لبيض طاوس  لريصاني  

50ا52  لريصاني  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

تحت   - بتاريخ   البتد ئية بالرشيد2ة  

رقم -.

15I

FIDUCIAIRE MOGADOR

MK7R CARS
إعالا مت دد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE MOGADOR

 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،

Essaouira Maroc

MK7R CARS «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: شقة 

بالطابق  لثاني من  ملنزل رقم 523 

تجزئة أزلف  - 000اا  لصويرة 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.5375

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 20 شتنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

صالح  ورثة  ملرحوم  تنازل  ما2لي: 

 لد2ن مز ط عن حقهم في  الرث من 

لفائدة  حصص   لشركة  مجموع 

لتصبب  بدي ة  ج ا2دي   لسيدة 

مجموع حصصها 5000 حصة

على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي: ت ييا  لسيدة بدي ة  ج ا2دي 

لبطاقة  مغربية  لجنسية  لحاملة 

 H55564 رقم   لت ريف  لوطنية 

كمسيرة ملدة غير محدودة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  07:  لذي  رقم  بند 

 500000 رأسمال  لشركة  ما2لي: 

 100 حصة   5000 درهم مقسم  لى 

درهم للحصة لفائدة  لسيدة بدي ة 

 ج ا2دي

على  2نص  32:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: ت ييا  لسيدة بدي ة  ج ا2دي 

لبطاقة  مغربية  لجنسية  لحاملة 

 H55564 رقم   لت ريف  لوطنية 

كمسيرة ملدة غير محدودة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصويرة  بتاريخ 25 2نا2ر 

2023 تحت رقم 46/2022.

16I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

YAMEDIL TRADING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 

صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

YAMEDIL TRADING شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لرحيم بوعبيد عمارة سارة  لطابق 

 الول  لشقة رقم 03 - 73000 

 لد خلة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10227

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2023 2نا2ر   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد هللا  لدع  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   1.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

حسن عوكاشا بتاريخ 19 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 30 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

2نا2ر 2023 تحت رقم 122/2023.

17I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

YAMEDIL TRADING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

ذ ت  شركة  فيد كا،   ئتمانية 

 ملسؤولية  ملحدودة

ا01-772  رقم  شارع  ل ركوب 

 ،73000  ،146 رقم  صندوق  لبر2د 

 لد خلة  ملغرب

شركة    YAMEDIL TRADING

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

شارع  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

سارة  عمارة  بوعبيد  عبد  لرحيم 

 -  03 رقم   لطابق  الول  لشقة 

73000  لد خلة  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10227

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم ت ييا   2023 2نا2ر   19  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

عوكاشا  حسن كمسير وحيد

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

2نا2ر 2023 تحت رقم 122/2023.

18I

DRIEB & ASSOCIES

SORAYA CONSULTING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

SORAYA CONSULTING شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 119، 
شارع عبد  ملومن  ملكتب 18  - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570025
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SORAYA CONSULTING
غرض   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
غير  أو  مباشر  بشكل  هو   لشركة 
أو   ، لفائدتها أو باملشاركة   ، مباشر 

لفائدة  لغير في  ملغرب أو في  لخارج: 
-وكيل تجاري ، وسيط ، ومساهم 
ومجاالت  قطاعات  في جميع  تجاري 

 لنشاط. 
و لشر ء  و ملتاجرة   لوساطة 
و لبيع و لتوزيع و لتسويق و الستير د 

و لتصد2ر لألخشاب ومشتقاتها. 
ومو د  تجارة  ألخشاب  -وسيط   

 لبناء. 
 - لتطوير  ل قاري وتشييد  ملباني. 
و لشقق  وشر ء  ملباني  بيع   -
أو   / و  و ألر �سي   ل ارية  و لفيالت 

 ملبنية. 
 - توريد  ل مالة. 

 - تسويق وتأجير و ستير د وتصد2ر 
م د ت ومو د  لبناء. 

- جميع عمليات  لدر سة و لتمثيل 
و لسمسرة  إلرسالية  و لوساطة 
باملجاالت  و ل موالت  ملت لقة 

 ملذكورة أعاله. 
تنفيذ  العمال لجميع  لحرف   -  

و لهندسة  ملدنية. 
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، جميع  ل مليات  - وبشكل عام   

غير  أو  مباشر  بشكل  تت لق   لتي 
أخرى  أو  بو حدة   ، جزئًيا   ، مباشر 

من  أعاله  من  ل مليات  ملذكورة 

أجل تسهيل أو تطوير نشاط  لشركة 

وكذلك أي مشاركة ، مباشرة أو غير 

مباشرة ، بأي شكل من  ألشكال ، في 

 لشركات  لسعي ور ء أهد ف مماثلة 

أو ذ ت صلة..

 ،119  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع عبد  ملومن  ملكتب 18  - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيدة سورية كحالوي 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سورية كحالوي عنو نه) ( 

- - - بلجيكا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة سورية كحالوي عنو نه) ( 

- - - بلجيكا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856342.

19I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

HMIDA PECHE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 

صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

HMIDA PECHE شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ملسيرة 

1 شارع عبد هللا شفشاوني رقم 57 - 

73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9ا237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HMIDA PECHE

غرض  لشركة بإ2جاز : بيع و شر ء 

 لسمك بالجملة.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع عبد هللا شفشاوني   1  ملسيرة 
رقم 57 - 73000  لد خلة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بيها  حميدة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بيها  حميدة عنو نه) ( حي 

شارع عبد هللا شفشاوني   1  ملسيرة 
رقم 57 73000  لد خلة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد بيها  حميدة عنو نه) ( حي 

شارع عبد هللا شفشاوني   1  ملسيرة 
رقم 57 73000  لد خلة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 19 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

2نا2ر 2023 تحت رقم 93.

20I

Les bons comptes

ODYSSEUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1175
20000، Casablanca Maroc

ODYSSEUM شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
 لحرية  لطابق 3  لشقة 6  لد ر 
 لبيضاء - 20023  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.353193

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ODYSSEUM
مقرها  وعنو ا  درهم   192.000
شارع  لحرية  لطابق   10  إلجتماعي 
 20023  - 6  لد ر  لبيضاء  3  لشقة 
 لد ر  لبيضاء   ملغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق  ي رقم م امالت.
و حدد مقر  لتصفية ب 10 شارع 
6  لد ر  3  لشقة   لحرية  لطابق 
20023  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 
و عيا:

و  لهر وي   زهير    لسيد)ة( 
سيند2باد  120  قامة  عنو نه) ( 
20023  لد ر  لبيضاء  عيا  لد2اب  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  حنوا   لسيد)ة(  لغظفة  
سيند2باد  120  قامة  عنو نه) ( 
20023  لد ر  لبيضاء  عيا  لد2اب  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  ل قود و  لوثائق 
 ملت لقة بالتصفية : 10 شارع  لحرية 

 لطابق 3  لشقة 6  لد ر  لبيضاء

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856399.

21I

COFIJUCE

COMAFFEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

COMAFFEL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 2 رقم 6 - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.507335

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 21 نونبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«46 شارع  لزرقطوني  لطابق 2 رقم 
6 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب» إلى 
 ZONE INDUSTRIELLE LOT N I»
16000 - 11 سيدي قاسم   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 851727.

22I

OUR EXPERT

 EL MOUATAMID
EQUIPMENT

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 EL MOUATAMID EQUIPMENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي مركز 
غمات  2ت  ورير  - 2050ا مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132725
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOUATAMID EQUIPMENT
مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و لطرق  صيانة  لحد ئق  أو  غرس 

وغيره.
وتطوير  ملساحات  صيانة   

 لخضر ء وغيرها
متنوعة  إنشاء ت  أو  أعمال 

)مقاول(.
مركز   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
2050ا مر كش   - غمات  2ت  ورير  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لفتاح   لسيد  مل تمد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لفتاح   لسيد  مل تمد 
غمات  2ت  ورير   مركز  عنو نه) ( 

2050ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لفتاح   لسيد  مل تمد 
غمات  2ت  ورير   مركز  عنو نه) ( 

2050ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   27 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 127اا1.

23I

FIDUICAIRE FTAH CONSULTING

STE  IFLH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 FIDUICAIRE FTAH

CONSULTING

 N°11 R.ABASS LAMSAADI  KIS

   BEN MOUSSA   2ETG B/N°6 VN

FES ، 30000، FES MAROC

STE  IFLH شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي :  لطابق  

 لتاني   رقم  788    لحي   لجد2د   

زو غة    فاس - 30000 فاس. 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.48665

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2023 2نا2ر   02  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   STE  IFLH

 200.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
788    لحي   رقم    لطابق   لتاني   

 30000  - فاس  زو غة      لجد2د   

فاس.  ملغرب نتيجة ل دم   لنشاط.

و عيا:

و  ملودي     لسيد)ة(  سماعيل   

طم   بئر    ت اونية جردوم   عنو نه) ( 

طم   صفرو   31000  صفرو  ملغرب  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

وفي  لطابق    2023 2نا2ر   02 بتاريخ 
788    لحي   لجد2د    رقم    لتاني   

زو غة    فاس - 30000 فاس.  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   26 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5914/2023.

Iا2

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

23DIGIT
إعالا مت دد  لقر ر ت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبر2د 
2609 ، 0000ا، مر كش  ملغرب

23DIGIT «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: محل رقم 
5 إقامة  ملنار 1-2 رقم اا تجزئة 
 الزدهار - 0000ا مر كش  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.100377
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 17 2نا2ر 2023
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
جميع  لحصص  الجتماعية  بيع 
حصة  جتماعية(  لتي   2.000  (
في  شيماء  لصافي  تمتلكها  النسة 
لفائدة   )23DIGIT (SARL شركة 

 لسيد محمد  ل ربي رشيد
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
 » تغيير  لشكل  لقانوني  لشركة من 
 23DIGIT إلى«   «  )23DIGIT (SARL

« )(SARL AU
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ستقالة  النسة شيماء  لصافي من 
مهامها كمسيرة شريكة و ت ييا  لسيد 
محمد  ل ربي رشيد مسير وحيد ملدة 

غير محددة؛
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
منب توقيع  لشركات  ملصرفية بشكل 
قيود  أي  بدوا  و  منفصل  و  فردي 

للسيد محمد  ل ربي رشيد
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ملو فقة على ت د2ل  ملو د 6 ,7 , 13 و 

تحد2ث  لنظام  ألسا�سي للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 144264.

25I

DRIEB & ASSOCIES

MOYARE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
MOYARE شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : إقامة 
 ألماا 3  ملجموعة ا1 عمارة 119 
عيا  لسبع - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

515ا25.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 دجنبر   31 في   ملؤرخ 
شركة ذ ت مسؤلية   MOYARE حل 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
درهم وعنو ا   10.000,00 رأسمالها 
 3 إقامة  ألماا  مقرها  إلجتماعي 
 ملجموعة ا1 عمارة 119 عيا  لسبع 
نتيجة  -  لد ر  لبيضاء  ملغرب   -

الستحالة  ستمر ر نشاط  لشركة..
و عيا:

و  قادري  حورية    لسيد)ة( 
عنو نه) ( - - - - كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
إقامة  وفي   2021 دجنبر   31 بتاريخ 
 119 عمارة  ا1  3  ملجموعة   ألماا 
عيا  لسبع - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2022 تحت رقم 822876.

26I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

DAK GUZEL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة
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شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 
صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
DAK GUZEL شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لقسم 
01 زنقة   22-  - 73000  لد خلة 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
779ا1.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2022 دجنبر   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بكار  بتاح  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( نانة  

محميتي بتاريخ 23 دجنبر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 19 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

2نا2ر 2023 تحت رقم 85/2023.
27I

QUALICIA CONSULTING

QUALICIA ACADEMY SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 قامة أميا  لطابق  لتاني رقم ا1 
زنقة طرفا2ة، موالي علي  لشريف 

 ملد2نة  لجد2دة مكناس. ، 50000، 
مكناس  ملغرب

 QUALICIA ACADEMY SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 
ا عمارة 17 مكتب رقم 11 شارع 

 لجيش  مللكي  ملنزه مكناس - 50000 
مكناس   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.QUALICIA ACADEMY SARL

غرض  لشركة بإ2جاز :  لتوطيا

 الستشار ت و لتسيير  ملقاوالتي.

:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع   11 رقم  مكتب   17 عمارة  ا 

 لجيش  مللكي  ملنزه مكناس - 50000 

مكناس   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  ملهدي  زخنيني   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.

 500   : مريم   لسيدة  لركر كي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد  ملهدي  زخنيني   لسيد 

 28 شقة   11 عمارة  لف  عنو نه) ( 

موالي  سماعيل   ملجمع  لسكني 

 لثانوية م ج مكناس 50000 مكناس 

 ملغرب.

 لسيدة  لركر كي مريم عنو نه) ( 

6  المير  باء  لشقة رقم  عمارة  دم 

 50000 موالي عبد هللا م ج مكناس 

مكناس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

محمد  ملهدي  زخنيني   لسيد 

 28 شقة   11 عمارة  لف  عنو نه) ( 

موالي  سماعيل   ملجمع  لسكني 

 لثانوية م ج مكناس 50000 مكناس 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 464.

28I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE TMA SERVICES SARL
AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°9ا

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  STE TMA SERVICES SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي كر ج فيال 
رقم 39 تجزئة  لبلد2ة  لر شيد2ة  - 

52000  لر شيد2ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15597

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2023 2نا2ر   12 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 

 STE TMA ذ ت  لشريك  لوحيد 

مبلغ     SERVICES SARL AU
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

 39 مقرها  إلجتماعي كر ج فيال رقم 

 52000  - تجزئة  لبلد2ة  لر شيد2ة  

 لر شيد2ة  ملغرب نتيجة ل :  الزمة.

و حدد مقر  لتصفية ب كر ج فيال 
 - تجزئة  لبلد2ة  لر شيد2ة    39 رقم 

52000  لر شيد2ة  ملغرب. 

و عيا:

عبد  ملن م    لر فعي   لسيد)ة( 

 52000 عنو نه) (  لر شيد2ة   و 

)ة(  كمصفي   لر شيد2ة  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ 19 2نا2ر 

2023 تحت رقم 2ا.

29I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

DAK GUZEL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 

صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

DAK GUZEL  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لقسم 

01 زنقة   22- - 73000  لد خلة 

 ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

779ا1.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تم ت ييا  23 دجنبر   ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

محميتي نانة كمسير وحيد

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 19 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

2نا2ر 2023 تحت رقم 85/2023.

30I

FINAUDIT

MODULOR SOURCING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

MODULOR SOURCING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ناصية 

حي موز رت ،شارع  نفا مجمع لو 

بيتي بار ديس  لطابق  لسابع ،  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MODULOR SOURCING

جميع   •  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

أنشطة  لتصميم  لجر فيكي وأنشطة 

وإنتاج   لتصميم  ملتخصصة 

وتسويق  لوسائط  لتي تم تطويرها 

لهذ   لغرض.

• تقد2م  ملشورة للشركات إلنتاج 

ملفات تصاريب  لبناء وإعالا  ألعمال 

إنتاج  ملخططات  في  و ملساعدة   ،

 مل مارية ، و ملنظور ت ثالثية  ألب اد 

 لد خلية و لخارجية أو إنتاج  لنماذج 

؛.

ناصية   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

لو  مجمع  ،شارع  نفا  موز رت  حي 

بيتي بار ديس  لطابق  لسابع ،  لد ر 

20000  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99سنة محدودة سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد  ملهدي  لبصري  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : مصادق  سمير   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  :  لسيد  ملهدي  لبصري  

بقيمة 100 درهم.

 لسيد سمير مصادق : 500 بقيمة 

100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملهدي  لبصري  عنو نه) ( 
طابق   الول  لد ر  جيهاني  زنقة   ،5
20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء. 

 ملغرب.
عنو نه) (  مصادق  سمير   لسيد 
تاج  لد2ن  قامة  بن  لجاللي  زنقة 
س  شقة   5 طابق  درج س  2اسميا 
 مل اريف  لد ر لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  مصادق  سمير   لسيد 
تاج  لد2ن  قامة  بن  لجاللي  زنقة 
س  شقة   5 طابق  درج س  2اسميا 
 مل اريف  لد ر لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856486.
31I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ORTHOMEDIC LA SANTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق  لبر2د 310  لرئيسية 
 لرشيد2ة ، 52000،  لرشيد2ة 

 ملغرب
   ORTHOMEDIC LA SANTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  مر ب في 
شارع  رقم 01 حي  لش بة   لرشيد2ة  

- 52000  لرشيد2ة   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

16505
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ORTHOMEDIC LA SANTE
: بيع  ملو د  غرض  لشركة بإ2جاز 

شبه طبية
 ملتاجرة

 الستير د و لتصد2ر.
عنو ا  ملقر  الجتماعي :  مر ب في 
شارع  رقم 01 حي  لش بة   لرشيد2ة  

- 52000  لرشيد2ة   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حسن بوركي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد عبيد 2ونس  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بوركي   حسن   لسيد 
50ا52  تكرومت  لريصاني   قصر 

 لريصاني  ملغرب.
 لسيد عبيد 2ونس  عنو نه) ( حي 
موالي  حمد  لذهبي شارع 37 رقم 89 

 لريصاني 50ا52  لريصاني  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بوركي   حسن   لسيد 
50ا52  تكرومت  لريصاني   قصر 

 لريصاني  ملغرب 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ ا2 نونبر 

2022 تحت رقم 1520.
32I

O’GESTION & CONSEIL

J.H.J.A
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

O›GESTION & CONSEIL
شقة 12  لطابق  لثالث 18 مكرر 
زنقة محمد عبدو إقامة حمزة ، 

OUJDA MAROC ،60000
J.H.J.A شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد عبدو رقم 18 مكرر إقامة 

حمزة مكتب رقم 12 - 60000 وجدة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0515ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.J.H.J.A : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

توزيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مختلف  ملنتجات و لبضائع , وسيط, 

,أعمال  لبناء  تنظيم  ملناسبات 

وأشغال متنوعة.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

إقامة  مكرر   18 رقم  عبدو  محمد 

حمزة مكتب رقم 12 - 60000 وجدة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لوهاب   لسيد  جقارعي 

درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.

 لسيدة جبلي حناا :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لوهاب   لسيد  جقارعي 

طريق  ل ونية  قامة  عنو نه) ( 
 60000   19 رقم  ا  بلوك   لسالم 

وجدة  ملغرب.

عنو نه) (  حناا  جبلي   لسيدة 

سلو ا   بوعرك  بوغنجا2ن  دو ر 

62020  لناظور   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
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عبد  لوهاب   لسيد  جقارعي 

طريق  ل ونية  قامة  عنو نه) ( 
 لسالم بلوك ا رقم 19 60000 وجدة 

 ملغرب

عنو نه) (  حناا  جبلي   لسيدة 

سلو ا   بوعرك  بوغنجا2ن  دو ر 

62020  لناظور   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2476.

33I

cabinet  AMSN

 LES PALMIERS
 MONTESSORI DE MEKNES

« PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cabinet  AMSN

 N°8 rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،

50000، meknes maroc

 LES PALMIERS MONTESSORI

DE MEKNES PRIVE » شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 2 زنقة 

 لشهيد عبد  لو حد  ل ر قي - 

50000 مكناس   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58069

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 مارس   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LES  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 PALMIERS MONTESSORI DE

.« MEKNES PRIVE

:  لت ليم  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ألولي  ل صري  لخصو�سي.

زنقة   2  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لشهيد عبد  لو حد  ل ر قي - 50000 

مكناس   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
0ا3 حصة    :  لسيدة ز 2د كلتوم 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 330   : ز 2د عبد  لحميد   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد  ز 2د بوزياا :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  كلتوم  ز 2د   لسيدة 
20000  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
 لسيد  ز 2د عبد  لحميد عنو نه) ( 

مكناس 50000 مكناس   ملغرب.
 لسيد  ز 2د بوزياا عنو نه) (  دبي  
 إلمار ت  ل ربية  ملتحدة 7ا992 دبي 

 إلمار ت  ل ربية  ملتحدة.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  كلتوم  ز 2د   لسيدة 
20000  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر  ا2  بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 337.
Iا3

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE YASSOUKA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°9ا
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE YASSOUKA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  الجتماعي قصر 
 زرو  لخنك  لر شيد2ة  - 52000 

 لر شيد2ة  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم تغيير   2023 2نا2ر  ا2  في   ملؤرخ 
«أعمال  لصيانة  نشاط  لشركة من 

وإصالح  ملباني
« إلى « عمال  لتنظيف «.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم ا5.
35I

karama conseil

STE SELASSI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس 
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس، 

30000، فاس  ملغرب
STE SELASSI شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  عمارة 

 ليسار  لطبق  الول  لشقة 2 شارع 
ساا لويس قرب  لس ادة   - 30000 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75235
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SELASSI
غرض  لشركة بإ2جاز : خر ط

 ملتاجرة 

 الستير د و  لتصد2ر.

عمارة    : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع   2  ليسار  لطبق  الول  لشقة 

ساا لويس قرب  لس ادة   - 30000 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هشام  مؤمن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  هشام  مؤمن   لسيد 

بهيج  تجزىة   1 2امنة  لطابق   قامة 

 30000 عبد  لكبير  لفا�سي   شارع 

فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  هشام  مؤمن   لسيد 

بهيج  تجزىة   1 2امنة  لطابق   قامة 

 30000 عبد  لكبير  لفا�سي   شارع 

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5946/2023.

36I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ABJ MAJESTIC PRO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

ABJ MAJESTIC PRO  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي طنجة 7ا 

شارع  لحسن  لثاني  لطابق 2 رقم 

5. - 90000 طنجة  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
134461

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ABJ  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAJESTIC PRO
:  لغرض  بإ2جاز  غرض  لشركة 

من  لشركة هو:
-  الستئجار  لحصري للممتلكات 

غير  ملنقولة.
جميع  ل مليات   ، عام  بشكل 
أو  أو  ملالية  أو  لتجارية   لصناعية 
أو  ل قارية  ملت لقة بشكل   ملنقولة 
باألنشطة  مباشر  غير  أو  مباشر 
 ملذكورة أعاله أو  لتي من  ملحتمل أا 

ت زز تطوير  لشرك.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : طنجة 7ا 
شارع  لحسن  لثاني  لطابق 2 رقم 5. 

- 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد أبو  لجناا أنس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد أبو  لجناا أنس عنو نه) ( 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد أبو  لجناا أنس عنو نه) ( 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262258.
37I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

JINANE LUXURY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

JINANE LUXURY    شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي طنجة 7ا 

شارع  لحسن  لثاني طابق  2 رقم 5. 

- 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

59اا13

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.  JINANE LUXURY

:  لغرض  بإ2جاز  غرض  لشركة 

من  لشركة هو:

-  الستئجار  لحصري للممتلكات 

غير  ملنقولة.

جميع  ل مليات   ، عام  بشكل 

أو  أو  ملالية  أو  لتجارية   لصناعية 

أو  ل قارية  ملت لقة بشكل   ملنقولة 

باألنشطة  مباشر  غير  أو  مباشر 

 ملذكورة أعاله أو  لتي من  ملحتمل أا 

ت زز تطوير  لشركة..

عنو ا  ملقر  الجتماعي : طنجة 7ا 
شارع  لحسن  لثاني طابق  2 رقم 5. - 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة حبيبي س يدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة حبيبي س يدة عنو نه) ( 
طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة حبيبي س يدة عنو نه) ( 
طنجة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262257.

38I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

OPTIMA MODA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
OPTIMA MODA  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طنجة ، 
 ملنطقة  لصناعية ،  ملجد قط ة 

854  لطابق  لثاني. - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
501ا13

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OPTIMA MODA
غرض   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لشركة سو ء في  ملغرب أو في  لخارج 
عن  نيابة  أو  نفسها  عن  باألصالة 

 لغير:
- صناعة  ملالبس بشكل عام

بشكل  صناعة  ملالبس  ممارسة 
عام لألطفال و لكبار: رجال ونساء.

 لغزل و لنسيج وصناعة  لنسيج 
صلة  ذي  أو  مشابه  نشاط  ألي 
أصناف  ملالبس  جميع  في  و لتجارة 

و ملالبس  لد خلية  لنسائية.
بر ء ت  جميع  وحيازة  أخذ 
و ل مليات  و لتر خيص   الختر ع 
في  تندرج  و ل المات  لتجارية  لتي 
غرض  لشركة أو  ستغاللها أو نقلها 
ترخيص  ألي  كتحويل  مساهمتها  أو 

تشغيل ، و الستحو ذ نيابة عنها.
أو  لتشغيل  أو  الستحو ذ  إنشاء 
أو  لتأجير  غير  ملباشر  أو   ملباشر 
جميع  ألعمال  تأجير  أو  أو  إلد رة 
2مكن  و ملباني  لتي  و لفروع 
من  ألشكال  شكل  بأي   ستخد مها 

ألي من  ألغر ض  ملذكورة أعاله.
وتصد2ر  لبضائع   ستير د 
 ، جميع  ملصادر  من   ملختلفة 
وبيع  شر ء  ؛  عام  بشكل  و لتجارة 
جميع  مل د ت  لجد2دة أو  ملست ملة 
 ، ماكينات  لخياطة  وملحقات   ،
و لخردة  مل دنية ، وما إلى ذلك. نقل 
بري للبضائع أو غيره لحسابها  لخاص 

أو نيابة عن  لغير.
تسويق جميع  ملو د من أي نوع ، 
توريد  ملو د  لخام و مل د ت و ألدو ت 
جميع  ملنتجات  وتوزيع  تسويق   ،

لجميع  لجهات.
و لصناعي   لترويج  لتجاري 
و لتوزيع  و لت بئة  و لتصنيع 
جميع  وتأجير  و لشحن  و لتمثيل 
أنو ع  مل د ت وجميع أنو ع  آلالت أو 
 ملركبات  لد رجة لألشغال  ل امة أو 

 لزر عة
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جميع  ل مليات   ، عام  بشكل 

أو  أو  ملالية  أو  لتجارية   لصناعية 

أو  ل قارية  ملت لقة بشكل   ملنقولة 

باألنشطة  مباشر  غير  أو  مباشر 

 ملذكورة أعاله أو  لتي من  ملحتمل أا 

ت زز تطوير  لشركة..

طنجة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

،  ملجد قط ة  ،  ملنطقة  لصناعية 

90000 طنجة   - 854  لطابق  لثاني. 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عادل  أشكوك   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

أشكوك عادل عنو نه) (   لسيد  

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  عادل  أشكوك   لسيد 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262296.

39I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

CHAUSSURES NEW STYLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN

 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc

  CHAUSSURES NEW STYLE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي طنجة 
، ز وية قرطبة ، شارع  بن زيدوا 

ومحمد بن عبد هللا ،  لطابق  ألر�سي 

،  ملبنى أ - 90000 طنجة   ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.49465
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 02 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
شارع  بن   ، ز وية قرطبة   ، «طنجة 
،  لطابق  زيدوا ومحمد بن عبد هللا 
طنجة    90000  - أ  ،  ملبنى   ألر�سي 
طابق   ،  22  ، «طنجة  إلى   ملغرب» 
 ، قيسارية  ألندلس إنز ر ا   ألر�سي  
شارع حفيظ بن عبد لبار ، رقم 127 

- 90000 طنجة    ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر  ا2  بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 261951.
0Iا

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

FATINAD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399  لطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
 لزيتوا 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس  ملغرب
FATINAD شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب 8 
زنقة رقم 399  لطابق  لتاني تجزئة 

جنة  لزيتوا 1 بنسودة فاس - 
30000 فاس مغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FATINAD
:  عمال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملختلفة
بيع مو د  لبناء.

: مكتب 8  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
399  لطابق  لتاني تجزئة  زنقة رقم 
 - فاس  بنسودة   1 جنة  لزيتوا 

30000 فاس مغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99  سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد عصام بوعز تن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عصام بوعز تن عنو نه) ( 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عصام بوعز تن عنو نه) ( 

فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5933.

1Iا

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

TANGER GREEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

157 شارع  لقدس، تجزئة  ملجد، 
 لطابق  ألول، شقة رقم 6  لبر2د 64 

-  ل و مة، 90000، طنجة  ملغرب
TANGER GREEN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

553، حي بدريوا، جزنا2ة طنجة - 
90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

523ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TANGER GREEN

إعادة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لتدوير و لتنظيف وأعمال متنوعة.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - جزنا2ة طنجة  بدريوا،  حي   ،553

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لرحمن  ملزياتي  :  50 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد محمد بن عياد  :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لرحمن  ملزياتي   لسيد 

بدريوا  لغربية  جزنا2ة  عنو نه) ( 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

 لسيد محمد بن عياد  عنو نه) ( 

 100 رقم  شارع  لحسن  لد خل 

طنجة  90000 طنجة   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لرحمن  ملزياتي   لسيد 

بدريوا  لغربية  جزنا2ة  عنو نه) ( 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

 لسيد محمد بن عياد  عنو نه) ( 

 100 رقم  شارع  لحسن  لد خل 

طنجة  90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262309.

2Iا
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

  انجينييريا اي كونطرول 

فيروفيارو  «اي س 

 INGENIERIA Y «اف

 CONTROL FERROVIARIO

»SUCCURSALE «ICF
شركة  ملساهمة

تحويل مكاا فرع تابع للشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع 2وسف إبن تاشفيا رقم 

85 ، 90000، طنجة  ملغرب

   نجينيير2ا  ي كونطرول فيروفيارو  

 INGENIERIA Y «ي س  ف »

 CONTROL FERROVIARIO

SUCCURSALE «ICF» «شركة 

 ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي س/

الغر نجا رقم ا7 تكملة بول. ند- 

 C/LA GRANJA ( لكوبيند س 

 NUM 74 Complem.POL.IND.

ALCOBENDAS 281085 - - مدريد 

 سبانيا.

«تحويل مكاا فرع تابع للشركة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.76335

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 17 نونبر 2022 تقرر تحويل 

لشركة    نجينيير2ا  تابع  فرع  مكاا 

س  « ي  فيروفيارو   كونطرول   ي 

 INGENIERIA Y CONTROL  ف» 

 FERROVIARIO SUCCURSALE

شارع ولي  ل هد ا   ،183 من   ««ICF

 90000 -  25 رقم  ر ي أ مركز محلي  

طنجة  ملغرب إلى  زنقة أكاصياص ب،  

 -  - 1ا     مكتب رقم   لطابق  لر بع، 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262226.

3Iا

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

AL QIMMA WASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399  لطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
 لزيتوا 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس  ملغرب
AL QIMMA WASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لوفاق رقم 3333 تمارة تمارة 

12000 تمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

138225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.QIMMA WASH
بيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
غسل  مستلزمات غسيل  لسيار ت/ 

 لسيار ت..
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تمارة  تمارة   3333 رقم   لوفاق 

12000 تمارة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 750   : بوززو  نور  لد2ن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 250   : بوززو  حفيظة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد نور  لد2ن بوززو عنو نه) ( 

 لرباط 10000  لرباط  ملغرب.

 لسيدة حفيظة بوززو عنو نه) ( 
 لرباط 10000  لرباط  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد نور  لد2ن بوززو عنو نه) ( 
 لرباط 10000  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 9816.

Iاا

FIDUCIM - SARL

SCIERIE D’AZROU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

FIDUCIM - SARL
1 ، ساحة موريطانيا عمارة 

سيليكت  لطابق 5 رقم 12 ، 5000، 
مكناس  ملغرب

SCIERIE D’AZROU  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 
مكناس  أحد ف 53100 أزرو 

 ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.19573

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تم  إلعالم  21 نونبر   ملؤرخ في 
محمد  لبلقاسمي  بوفاة  لشريك 
 
ً
تب ا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 

لرسم  إلر ثة  ملؤرخ في 11 ماي 2015 
بالشكل  ألتي :

 لسيد)ة( فطيمة  لزهرة خاطيب  
،  2.170 حصة.

 لسيد)ة( عبد  لحق  لبلقاسمي  ،  
335.ا حصة.

  ، عائشة  لبلقاسمي    لسيد)ة( 
2.167 حصة.

  ، فطيمة  لبلقاسمي    لسيد)ة( 
2.167 حصة.

  ، مفتاحة  لبلقاسمي    لسيد)ة( 
2.167 حصة.

  ، ء منة  لبلقاسمي    لسيد)ة( 
2.167 حصة.

  ، مريم  لبلقاسمي    لسيد)ة( 

2.167 حصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا2  بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 352.

5Iا

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

كروبو ايتيكيط اندوستريال 
 GRUPO ETIKET

INDUSTRIAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل مكاا فرع تابع للشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع 2وسف إبن تاشفيا رقم 

85 ، 90000، طنجة  ملغرب

كروبو  2تيكيط  ندوستر2ال 

 GRUPO ETIKET INDUSTRIAL

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي شارع كاا 

بارنيد  17-37،  ملنطقة  لصناعية 

مولي دي  2كس  ملبنى -1،08291 
 Calle Can Barneda( ريبوليت

 Poligono Industrial Moli,37-17

  -d›enXec,nave1,08291-Ripollet

- - برشلونة  سبانيا.

«تحويل مكاا فرع تابع للشركة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.113331

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تقرر   2022 دجنبر   16 في   ملؤرخ 

تحويل مكاا فرع تابع لشركة كروبو 

 GRUPO  2تيكيط  ندوستر2ال 

شارع  من   ETIKET INDUSTRIAL

3  لطابق  ولي  ل هد، قامة د ر  لفرح 

طنجة   -  -   64 رقم   لثاني،  لشقة 
 ملغرب إلى زنقة 6،  ملجد ، رقم ا  بيا 

 -  -  7313 صندوق  لبر2د   لطبقيا 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   27 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 26117.

46I
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BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

IDEAL ALFA TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399  لطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 

 لزيتوا 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس  ملغرب

IDEAL ALFA TRAV شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 7 

محل رقم ا سكن  قتصادي س يد 

2 مرجة و د فاس - 30000 فاس 

مغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا0 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 IDEAL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ALFA TRAV

غرض  لشركة بإ2جاز :  عمال بناء 

مختلفة.

 7 عمارة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

سكن  قتصادي س يد  ا  محل رقم 

فاس   30000  - فاس  و د  مرجة   2

مغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99  سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

700 حصة    :  لسيدة حياة بزيز  

بقيمة 100 درهم للحصة.

 300   : محمد  لخلفاوي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة حياة بزيز عنو نه) ( فاس 
30000 فاس  ملغرب.

 لسيد محمد  لخلفاوي عنو نه) ( 
فاس 30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة حياة بزيز عنو نه) ( فاس 
30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 1ا59.

7Iا

KAMAR BENOUNA

OEJ INVEST ش م م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3ا

20160، Casablanca MAROC
OEJ INVEST ش م م  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 265 شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لثاسع  لشقة 
رقم 92 - 20030  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569971
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 OEJ  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

INVEST ش م م.
موضوع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لشركة في  ملغرب و في  لخارج 
وتنضيم  ملشاركات  -  د رة 

 ملدكورة 
جميع  لهيئات  في  -  ملشاركات 

 الد رية للشركات  ملدكورة 

-  د رة  لقيم  ل قارية  لصادرة 

عن  الشخاص  مل نيا

جميع  لشركات  ملالية  -  نشاء 

و  لها  و لترويج   لتجارية  لصناعية 

 د رة  لقيم  ل قارية  لقابلة للتحويل 

و كدلك جميع  ل مليات  ملدكورة و 

 لتي تقوم بها عادة  لشركة  ملالية 

طريق  عن  -  خد  ملصالح 

 ملساهمة في  الدماج و  الكتتاب.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 265 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لثاسع  لشقة 

20030  لد ر لبيضاء   -  92 رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 STE LEGATO -   لشركة 

Holding : 99 بقيمة 100 درهم.

بقيمة   1  : عمر  لجمالي    لسيد 

100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 STE LEGATO Holding  لشركة 

شارع  لزرقطوني   265 عنو نه) ( 

 92 رقم   لطابق  لثاسع  لشقة 

20030  لد ر لبيضاء  ملغرب.

 لسيد عمر  لجمالي عنو نه) ( 11 

 20270 تجزئة  ملنضر  لجميل   نفا 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عمر  لجمالي عنو نه) ( 11 

 20270 تجزئة  ملنضر  لجميل   نفا 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856368.

48I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك  لوحيد

 STE - فالي دو كسوب ش م م

VALLEE DE KSOB SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 

 لوحيد

5ا، شارع  ل قبة، ، 000اا، 

 لصويرة  ملغرب

 STE - فالي دو كسوب ش م م

VALLEE DE KSOB SARL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي فيال بدو ر 

سيدي 2اسيا جماعة  د   وكرض 

تمنار  - 000اا  لصويرة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5159

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة فالي 

 STE VALLEE  - دو كسوب ش م م 

رأسمالها  مبلغ     DE KSOB SARL

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

2اسيا  بدو ر سيدي  فيال   إلجتماعي 

000اا   - جماعة  د   وكرض تمنار  

 لصويرة  ملغرب نتيجة ل : لم تحقق 

من   لشركة  ألهد ف  لتي  نشئت 

أجلها.

و حدد مقر  لتصفية ب فيال بدو ر 

جماعة  د   وكرض  2اسيا  سيدي 

تمنار  - 000اا  لصويرة  ملغرب. 

و عيا:

  Raymond Bernard  لسيد)ة( 

عنو نه) (  د   و   BONACHERA

000اا  لصويرة  ملغرب   وكرض  

كمصفي )ة( للشركة.

   Jean Auguste Luc  لسيد)ة( 

و عنو نه) (  د   وكرض   SECONDI

000اا  لصويرة  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
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وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

: جرد ما   لوثائق  ملت لقة بالتصفية 

تبقى من ممتلكات  لشركة و بي ها و 

كذ  تصفية  لد2وا.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصويرة  بتاريخ 20 2نا2ر 

2023 تحت رقم 3ا.

9Iا

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

EDIFICE PREFA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق  لبر2د 

2609 ، 0000ا، مر كش  ملغرب

EDIFICE PREFA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق  لبر2د 2609 - 

0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EDIFICE PREFA

:  نتاج  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملو د  لخرسانية  لجاهزة.

57 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 

 -  2609 صندوق  لبر2د  موريتانيا 

0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 EDIFICE  لشركة 
 DEVELOPPEMENT (SARL AU(
درهم   100 بقيمة  حصة  00ا  : 

للحصة.
 R.A.M.Y.A INVEST  لشركة 
 100 بقيمة  حصة   (SARL( :  00ا

درهم للحصة.
 لسيد عادل  لبركات :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 EDIFICE  لشركة 
 (DEVELOPPEMENT (SARL AU
ي قوب  ملنصور  شارع  عنو نه) ( 
 قامة  الميرة III رقم 1  لطابق  لسفلي 

كليز 0000ا مر كش  ملغرب.
 R.A.M.Y.A INVEST  لشركة 
SARL)( عنو نه) ( عمارة د شقة 126 
شارع محمد  لسادس  لحي  لشتوي 

كليز 0000ا مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  عادل  لبركات   لسيد 
عمارة  سيتس  كولف  بريستيجيا 
0000ا  11مدخل  بال  172  لشقة 

مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  حسني  رشيد   لسيد 
و حة  لحسن  لتاني  حسني  ضي ة 
مر كش  0000ا  سيبع  حي  لجد2د 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144326.

50I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك  لوحيد

بيجوتري معلم علي 1908 
ش م م للشريك الوحيد - 

 BIJOUTERIE MAALEM ALI
1908 SARL AU
إعالا مت دد  لقر ر ت

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
 لوحيد

5ا، شارع  ل قبة، ، 000اا، 
 لصويرة  ملغرب

بيجوتري م لم علي 1908 ش م م 
 BIJOUTERIE - للشريك  لوحيد

  MAALEM ALI 1908 SARL AU
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم 
3 عملية بيا  ألسو ر  - 000اا 

 لصويرة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
01ا3.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 13 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
محل   : عنو ا جد2د  ما2لي:  ضافة 
بالطابق  لسفلي برقم 08، عملية بيا 

 ألسو ر،  لصويرة
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
لتصنيع  ألشياء  نشاط  أي  حدف 
أو  ألصناف  لقائمة على  لذهب أو 

 ملو د  لثمينة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  ا-2:  لذي  رقم  بند 

ما2لي:.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصويرة  بتاريخ 26 2نا2ر 

2023 تحت رقم 51.
51I

MOGADOR GESTION

OUKDITOURS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
OUKDITOURS شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 لسفلي تجزئة  المل بلوك ف 01 08 

- 000اا  لصويرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   19

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUKDITOURS

:   لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسياحي.

:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 لسفلي تجزئة  المل بلوك ف 01 08 

- 000اا  لصويرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  وقد2م  نو ر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  وقد2م  نو ر عنو نه) ( رقم 

000اا  لصويرة  تجزئة تافوكت   12

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  وقد2م  نو ر عنو نه) ( رقم 

000اا  لصويرة  تجزئة تافوكت   12

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالصويرة  بتاريخ 01 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 60/2023.

52I



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3190

مركز  لجبا2ات و  ملحاسبة

BROTHER›S FLOWER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مركز  لجبا2ات و  ملحاسبة

رقم 31  لطابق  لر بع عمارة  منار ، 

86350،  نزكاا  ملغرب

BROTHER›S FLOWER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 

 لخوجي 2 شقة رقم ا زنقة 01 بلوك 

ب شارع حسن ثاني حي  ل رب  2ت 

ملول - 86150  2ت ملول  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BROTHER’S FLOWER

بائع   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لزهور

- تاجر سلع منزلية.

عمارة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 لخوجي 2 شقة رقم ا زنقة 01 بلوك 

ب شارع حسن ثاني حي  ل رب  2ت 

ملول - 86150  2ت ملول  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لصمد  عظيم :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   250   :  لسيد حمزة شبا 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  لياس  لفقير :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

صالح  لد2ن  لحناوي   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   250   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لصمد  عظيم   لسيد 
بن  عالل  شارع   17 رقم  عنو نه) ( 
عبد هللا حي موالي  سماعيل  نزكاا 

86350  نزكاا  ملغرب.
حي  عنو نه) (  شبا  حمزة   لسيد 
رقم   12 شارع   05  2ت محند بلوك 
تيكوين   80652 تيكوين  كاد2ر   16

 ملغرب.
عنو نه) (   لسيد  لياس  لفقير 
سيدي  فني  تيوغزة  زنقة   90 رقم 

85200 سيدي  فني  ملغرب.
صالح  لد2ن  لحناوي   لسيد 
05  لرقم  عنو نه) (  قامة  الماا 
دشيرة   86360 09  لدشيرة  نزكاا 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
صالح  لد2ن  لحناوي   لسيد 
05  لرقم  عنو نه) (  قامة  الماا 
دشيرة   86360 09  لدشيرة  نزكاا 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بانزكاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 221.

53I

مركز  لجبا2ات و  ملحاسبة

IHSSANEDIET
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

مركز  لجبا2ات و  ملحاسبة
رقم 31  لطابق  لر بع عمارة  منار ، 

86350،  نزكاا  ملغرب
IHSSANEDIET شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي :  لطابق 
 لثالت يسار   لكائن بز وية شارع 3 

مارس زنقة 11 2نا2ر  نزكاا - 86350 
 نزكاا  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.26909

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  29 دجنبر   ملؤرخ في 

IHSSANEDIET شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   70.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي  لطابق  لثالت 

مارس   3 شارع  بز وية  يسار   لكائن 
زنقة 11 2نا2ر  نزكاا - 86350  نزكاا 

 ملغرب نتيجة ل- عدم  ملردود2ة.

و عيا:

و   لسيد)ة(  حساا    ملنجم 
رقم   255 حي  اللهام زنقة  عنو نه) ( 

86350  نزكاا  7  لدشيرة  نزكاا 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

وفي  لطابق   2022 دجنبر   29 بتاريخ 

 3  لثالت يسار   لكائن بز وية شارع 

مارس زنقة 11 2نا2ر  نزكاا - 86350 

 نزكاا  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بانزكاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 220.

Iا5

INTEGRATOR TRANSIT

PROLOGISTIC OVERSEAS ”
إعالا مت دد  لقر ر ت

INTEGRATOR TRANSIT

 PARK D›ACTIVITE OUKACHA 2

 BAT A1 BD MOULAY SLIMANE

 AIN SEBAA CASABLANCA ،

20590، CASABLANCA MAROC

  PROLOGISTIC OVERSEAS ”

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  لطابق 

 لثاني من مجمع فيتيريس 

لوجيستيك ، قسم إنو ال 2 ، مكتب 
رقم BRE-6 ، طريق  لرباط ، عيا 

سبع  لد ر  لبيضاء - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.342681

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 07 نونبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي:  

شارع   25 من:  مقر  لشركة  تحويل 

 بن ماجد  لبحر  لد ر  لبيضاء   لى  

فيتيريس  مجمع  من   لطابق  لثاني 

فيتيريس لوجيستيك ، قسم إنو ال 2 

، مكتب رقم BRE-6 ، طريق  لرباط ، 

عيا سبع  لد ر  لبيضاء

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي:  

قسوم  محمد   ستقالة  ملسير2ن 

وجاا مارك دومينيك

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي:  

ت ييا مسير جد2د قسوم رشيد

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

5:  لذي 2نص  بند رقم بند رقم 

تحد2د  ملقر  لشركة  تم  ما2لي:  على 

في   07/11/2022 من   عتباًر  

فيتيريس  مجمع  من   لطابق  لثاني 

2 ، مكتب  لوجيستيك ، قسم إنو ال 
عيا   ، طريق  لرباط   ،  BRE-6 رقم 

سبع  لد ر  لبيضاء

17:  لذي 2نص  بند رقم بند رقم 

على ما2لي:  ت ييا  لسيد رشيد قسوم 

كمسير لفترة غير محدود

بند رقم بند رقم 18:  لذي 2نص 

لفترة غير  ت ييا   ملسير  ما2لي:  على 

محدود

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 850832.

55I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

CAC SIGNATURE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING

AKABBAL SARL
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 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
CAC SIGNATURE شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طنجة 

دو ر  لرهر ه ، قو سم 9ا ، بلوك 72 
،  لطابق  لخامس رقم 1 - 90000 

طنجة   ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.49465

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 02 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 ، 9ا  قو سم   ، «طنجة دو ر  لرهر ه 
 -  1 72 ،  لطابق  لخامس رقم  بلوك 
«طنجة  إلى  طنجة   ملغرب»   90000
دو ر  لرهر ه ، قو سم 9ا ، بلوك 72 
طنجة     90000  - ،  لطابق  لخامس. 

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر  ا2  بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 261951.

56I

ساجيس كونساي

 STE GOUATI DE
 CONSTRUCTIONS

ROUTIERES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

ساجيس كونساي
مكاتب  ملنارة شارع عالل  بن عبد 
هللا  لطابق  لثالث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس  ملغرب
 STE GOUATI DE

 CONSTRUCTIONS ROUTIERES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 2 شارع 
جرير،  لطابق 1،  لشقة 1، م.ج - 

30000 فاس  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.74891

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2023 2نا2ر   16 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   3.900.000»

«000.000.ا  إلى  درهم»   100.000»

تقد2م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد2ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 595.

57I

ECO FINANCE

MAOJOUD INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ECO FINANCE

23 زنقة  بن منير،  لطابق  ألر�سي 

 مل اريف  مل اريف، 20300،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

MAOJOUD INVEST شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 23 زنقة 

 بن منير  مل اريف - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.473621

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 نونبر   10  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

MAOJOUD INVEST  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

 إلجتماعي 23 زنقة  بن منير  مل اريف 

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : توقف  لنشاط.

زنقة   23 و حدد مقر  لتصفية ب 

 20000 منير  مل اريف  ملغرب   بن 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:
و  فتب  لد2ن  س د    لسيد)ة( 
165  قامة  لحد2قة  عنو نه) ( 
20000  لد ر  لبيضاء   02 مجموعة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856695.

58I

مستامنة شامة

 LA CASA LUXE
IMMOBILIER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع  ملسيرة رقم 2ا1  لطابق  الول 

 لناظور شارع  ملسيرة رقم 2ا1 
 لطابق  الول  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب
 LA CASA LUXE IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
موسكو رقم ا0  لطابق  لثاني 

 لشقة رقم ا0 ل ري  لشيخ  لناظور 
- 62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CASA LUXE IMMOBILIER
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري

 شغال مختلفة  و  لبناء

 لتجزئة و بيع  لقطع  الرضية.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

موسكو رقم ا0  لطابق  لثاني  لشقة 
 - ل ري  لشيخ  لناظور  ا0  رقم 

62000  لناظور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 1.875   : سمير  منصور   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 3.750   : جميل  منصور   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

عبد  لحفيظ  منصور   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.875   :

للحصة.

 2.500   :  لسيد بوصفية فيصل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 187500  :  لسيد منصور سمير 

بقيمة 100 درهم.

 375000  :  لسيد منصور جميل 

بقيمة 100 درهم.

 : عبد  لحفيظ  منصور   لسيد 

187500 بقيمة 100 درهم.

 لسيد بوصفية فيصل : 250000 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سمير  منصور   لسيد 

 ملانيا 10115  ملانيا  ملانيا.

عنو نه) (   جميل  منصور   لسيد 

 37 رقم  شارع  لز 2ير   لحي  الد ري 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب.

عبد  لحفيظ  منصور   لسيد 

3ا  رقم  شارع  لز 2ير  عنو نه) ( 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب.

 لسيد بوصفية فيصل عنو نه) ( 

 ملانيا 10115  ملانيا  ملانيا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  سمير  منصور   لسيد 

 ملانيا 10115  ملانيا  ملانيا
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عنو نه) (   جميل  منصور   لسيد 
 37 رقم  شارع  لز 2ير   لحي  الد ري 

 لناظور 62000  لناظور  لناظور
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 27 2نا2ر 

2023 تحت رقم ا523.

59I

RHAL OFFICE

س.ج. م باص
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RHAL OFFICE
 BD LA RESISTANCE RES 17ا
 AFA 2 ETAGE APPT 22 147

 BD LA RESISTANCE RES AFA
 2 ETAGE APPT 22، 20600،

CASABLANCA MAROC
س.ج. م باص شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ألزهر 
عمارة 16  لشقة 39  ملجموعة أ 

ا برنو�سي  لد ر  لبيضاء - 350ا2 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
4182821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
س.ج.   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

م باص.
نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

بضائع.
:  ألزهر  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ا  39  ملجموعة أ  16  لشقة  عمارة 
350ا2   - برنو�سي  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 
10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  ل الي   نفضال   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   50.000

للحصة.
 50.000   : غناج  نجوى   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  :  لسيد نفضال عبد  ل الي 

بقيمة 100 درهم.
 لسيدة نجوى غناج : 500 بقيمة 

100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  ل الي  نفضال   لسيد 
 64 ا.ر  س ادة  عنو نه) (  ملجمع 
ضر رك  كاد2ر 80000  كاد2ر  ملغرب.
عنو نه) (  غناج  نجوى   لسيدة 
 ألزهر عمارة 16  لشقة 39  ملجموعة 
350ا2  برنو�سي  لد ر  لبيضاء  ا  أ 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  ل الي  نفضال   لسيد 
 64 ا.ر  س ادة  عنو نه) (  ملجمع 
ضر رك  كاد2ر 80000  كاد2ر  ملغرب

عنو نه) (  غناج  نجوى   لسيدة 
 ألزهر عمارة 16  لشقة 39  ملجموعة 
350ا2  برنو�سي  لد ر  لبيضاء  ا  أ 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبر 2022 تحت رقم 844436.
60I

STE SKY AFFAIRES شركة سكاي  فير

ATLAS NUTRITION شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 STE SKY شركة سكاي  فير
AFFAIRES

ملتقى شارع محمد  لخامس و شارع 
 لحسن  لثاني  قامة عثماا  لطابق 
 لثاني رقم 6 بني مالل، 23000، بني 

مالل  ملغرب
شركة ATLAS NUTRITION شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

عزيزة رقم 20 بني مالل 23000 بني 
مالل  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.11173

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   02  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    ATLAS NUTRITION شركة 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
رقم  عزيزة  تجزئة  مقرها  إلجتماعي 
20 بني مالل 23000 بني مالل  ملغرب 

نتيجة ل :  غالق.
تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
بني   23000 بني مالل   20 عزيزة رقم 

مالل  ملغرب. 
و عيا:

و  فخر  لد2ن   لتابتي   لسيد)ة( 
رقم   3 د ر  لدباغ  لزنقة  عنو نه) ( 
19 بني مالل 23000 بني مالل  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة(  2وب  رياح و عنو نه) ( 
لهالملة  والد  دريس  لبر د2ة  دو ر 
بن  فقيه   23000 بن صالح   لفقيه 

صالح  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : بني مالل
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ ا2 2نا2ر 

2023 تحت رقم 02ا1.

61I

 ئتمانية بياا حناا

IZDIHAR BOIS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ئتمانية بياا حناا
عرصة مل اش طريق  ملستودع 

 لبلدي رقم 7ا1 مر كش ، 0000ا، 
مر كش مر كش

IZDIHAR BOIS شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل رقم 
1 و حة  لحسن  لثاني ضي ة بيبي 
سيدي 2وسف بن علي  - 0000ا 

مر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.119983

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   23  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  IZDIHAR BOIS  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل رقم 
بيبي  و حة  لحسن  لثاني ضي ة   1
0000ا   - علي   بن  2وسف  سيدي 
عدم   : ل  نتيجة  مر كش  ملغرب 

مردود2ة  لنشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب محل رقم 
بيبي  و حة  لحسن  لثاني ضي ة   1
0000ا   - علي   بن  2وسف  سيدي 

مر كش  ملغرب. 
و عيا:

و  2وسف    لدر عي   لسيد)ة( 
 202 رقم   3 تجزءة سيبع  عنو نه) ( 
سيبع مر كش 0000ا مر كش  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملت لقة بالتصفية :   لنجارة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم ا31اا1.
62I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

نازا اطو اكول ش م م دات 
شريك وحيد

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
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 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
ناز   طو  كول ش م م د ت شريك 

وحيد شركة ذ ت مسؤلية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي سبت 
 الود 2ة  موالي ي قوب فاس - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : ناز   طو 

 كول ش م م د ت شريك وحيد.
سيارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لت ليم  لسياقة.
سبت   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - فاس  ي قوب  موالي   الود 2ة  

30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد نور لد2ن بخاري  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد نور لد2ن بخاري عنو نه) ( 
 1 زنقة بوا  لزهور   13 شارع وهر ا 

فاس  30000 فاس   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد نور لد2ن بخاري عنو نه) ( 
 1 زنقة بوا  لزهور   13 شارع وهر ا 

فاس  30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5936.

63I

فيصل  لخطيب و شركاوه

 Savoy Moulage Maroc ZFT
SARL

إعالا مت دد  لقر ر ت

فيصل  لخطيب و شركاوه

مكتب فيصل  لخطيب 7ا أ إقامة 

إ2ريس  لطابق  ألر�سي محج محمد 

 لسادس ، 90000، طنجة  ملغرب

 Savoy Moulage Maroc ZFT

SARL «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  ملنطقة 

 ilot 60 لحرة للتصد2ر بطنجة 

طنجة  ملغرب  ملنطقة  لحرة 

للتصد2ر بطنجة ilot 60 طنجة 

 ملغرب 90090 طنجة  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.1292

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 21 نونبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم  لقر ر  ألول:  لذي 2نص 

حق  ممارسة  م ا2نة  ما2لي:  على 

من   12 وفًقا ألحكام  ملادة   لشف ة 

في شاا    ، للشركة   لنظام  ألسا�سي 

طرف  من  جميع  ألسهم  ململوكة 

 27  لسيد زكريا بوطامي  ملحددة في 

 سهما 

قر ر رقم  لقر ر  لثاني:  لذي 2نص 

تحويل  لشكل  لقانوني  ما2لي:  على 

مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى  للشركة 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم  ملادة  ألولى:  لذي 2نص 

تحويل  لشكل  لقانوني  ما2لي:  على 

مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى  للشركة 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد. 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262061.

64I

OUR EXPERT

RIMO INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
RIMO INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 7 

تجزئة 399  لحي  لصناعي  ملسار - 
0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
132895

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RIMO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.INVEST
: أعمال أو  غرض  لشركة بإ2جاز 
- عمليات  تشييد متنوعة )مقاول(.   
أو  ل مليات  ل قارية  ألخرى   لبناء 

) لشر ء و لبيع( - وكالة  ل قار ت..
 7 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - 399  لحي  لصناعي  ملسار  تجزئة 

0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد ربيع  ملقتاد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد  لبرتعي نجيب :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ربيع  ملقتاد   لسيد 
 قامة  نو ر عمارة 7  لشقة 2 مبروكة 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  نجيب   لسيد  لبرتعي 
تجزئة بويزكارا   2 11  قامة  لباشا 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  ربيع  ملقتاد   لسيد 
 قامة  نو ر عمارة 7  لشقة 2 مبروكة 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 302اا1.

65I

MATAHRI ABDERRAHIM

YADOUME IMMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MATAHRI ABDERRAHIM
105 زنقة وليلي حي  لسالم بركاا ، 

63300، بركاا  ملغرب
YADOUME IMMO شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملحل 
 لكائنة بزنقة سجلماسة رقم 22 

حي فلسطيا بركاا - 63300 بركاا 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
8901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.YADOUME IMMO
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري
مقاول  شغال عامة.

:  ملحل  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 22 رقم  سجلماسة  بزنقة   لكائنة 
بركاا   63300  - حي فلسطيا بركاا 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد لرحمن  ويندي   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد لرحمن  ويندي   لسيد 
بركاا   63300 بلجيكا  عنو نه) ( 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد لرحمن  ويندي   لسيد   
بركاا   63300 بلجيكا  عنو نه) ( 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 62/2023.
66I

FUDESIGN SARL AU

CRISTAL BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FUDESIGN SARL AU
196,تجزئة  ل الية تيط مليل  لد ر 
 لبيضاء ، 20680،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
CRISTAL BUILDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46‘شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لثاني  لرقم 6   - 
28810  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.518577

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2023 2نا2ر   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»  «00.000ا.5 

 5.500.000» إلى  درهم»   100.000»

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 

مع د2وا  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856930.

67I

SEGA CONSULTING SARL

AGS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SEGA CONSULTING SARL
106 زنقة  لنسرين - بوسيجور 

 لطابق  لثاني- رقم ا ، 20200، 

MAROC لد ر لبيضاء 

AGS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مجموعة 

 لتقدم GH2-17  لطابق  لثاني 

سيدي  لبرنو�سي  - 20600 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

333ا32.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

هاللي  فتيحة  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   200 نجم 

)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

أكتوبر   06  سماعيل مرزوقي بتاريخ 

.2022

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856288.

68I

FIDUCIM - SARL

SCIERIE CEDRE GOURAUD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

FIDUCIM - SARL

1 ، ساحة موريطانيا عمارة 

سيليكت  لطابق 5 رقم 12 ، 5000، 

مكناس  ملغرب

  SCIERIE CEDRE GOURAUD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي جماعة 

بن صميم  أ2ت علي ي قوب 53100 

أزرو  ملغرب.

وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19571

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تم  إلعالم  21 نونبر   ملؤرخ في 

محمد  لبلقاسمي  بوفاة  لشريك 

 
ً
تب ا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 

لرسم  إلر ثة  ملؤرخ في 11 ماي 2015 

بالشكل  ألتي :

 لسيد)ة( فطيمة  لزهرة خاطيب  

،  190 حصة.

 لسيد)ة( عبد  لحق  لبلقاسمي  ،  

375 حصة.

  ، عائشة  لبلقاسمي    لسيد)ة( 

187 حصة.

  ، فطيمة  لبلقاسمي    لسيد)ة( 

187 حصة.

  ، مفتاحة  لبلقاسمي    لسيد)ة( 

187 حصة.

  ، ء منة  لبلقاسمي    لسيد)ة( 

187 حصة.

 لسيد)ة( مريم  لبلقاسمي  ،  187 

حصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا2  بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 353.

69I

مينارة فينانس جروب

لودج االخوة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مينارة فينانس جروب

52 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7  لطابق  لر بع جليز مر كش ، 

0000ا، مر كش  ملغرب

لودج  الخوة شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 52 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7  لطابق 

 لر بع جليز - 0000ا مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.123927

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 غشت   31 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

 Xavier Henri, تفويت  لسيد )ة( 

Jean  SOLER 180 حصة  جتماعية 

0ا5 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 

  Luc, Eric, Bruno, Claude )ة( 

SOLER بتاريخ 31 غشت 2022.

 Jean ,Marc )ة(  تفويت  لسيد 

Claude, Lionel SOLER 180 حصة 

حصة  0ا5  أصل  من   جتماعية 

 Luc, Eric, Bruno, )لفائدة   لسيد )ة

غشت   31 بتاريخ   Claude  SOLER

.2022

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144376.

70I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

عين عيلة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
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عيا عيلة شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 

 لقل ة بني وليد تاونات  - 000ا3 

تاونات  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1729

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2023 2نا2ر   16  ملؤرخ في 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة عيا 

عيلة  مبلغ رأسمالها 100.000 درهم 

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  لقل ة 

تاونات  000ا3   - تاونات   وليد  بني 

 ملغرب نتيجة ل :  لتشطيب  لنهائى.

دو ر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

000ا3   - تاونات   وليد  بني   لقل ة 

تاونات  ملغرب. 

و عيا:

عبد لرحيم     لنجار   لسيد)ة( 

بوهدة  دو ر  لدليمات  عنو نه) (  و 

تاونات  ملغرب  000ا3  تاونات  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

دو ر   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

 لقل ة بني وليد تاونات

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   16 بتاريخ   البتد ئية بتاونات  

2023 تحت رقم 50.

71I

YMMY FINANCE HOLDING

 YMMY FINANCE«
 «HOLDING» - «YMMYHOL

- «يمي فينانس هولدنغ»
شركة  لتوصية باألسهم 

رفع رأسمال  لشركة

YMMY FINANCE HOLDING

52, فضاء  لرضا، شارع  لزرقطوني 

، 20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 YMMY FINANCE HOLDING» -»

YMMYHOL»» - «2مي فينانس

هولدنغ»  شركة  لتوصية باألسهم 
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 52, فضاء 
 لرضا، شارع  لزرقطوني - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.148635

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم»   397.728.000»
إلى  درهم»   181.600.000» من 
طريق  عن  درهم»   579.328.000»
د2وا  لشركة  مع  مقاصة  إجر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779773.
72I

STE GEF GESTION SARL AU

 STE C.R.G COMPTA SARL
AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE GEF GESTION SARL AU
 MAROUANE 5 ISSIL AVENUE
 ALLAL FASSI 1ER ETAGE N°
 2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
  STE C.R.G COMPTA SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 29 زنقة 
2وغوسالفي  لطابق  الول رقم 11 

جليز - 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

233ا12
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 مارس   22
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.C.R.G COMPTA SARL AU
محاسب   : غرض  لشركة بإ2جاز 

م تمد ، توطيا.
زنقة   29  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 11 رقم  2وغوسالفي  لطابق  الول 

جليز - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد ريصافي عبد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد ريصافي عبد هللا عنو نه) ( 
دو ر  لجامع س ادة ملربطيا  0000ا 

مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد ريصافي عبد هللا عنو نه) ( 
دو ر  لجامع س ادة ملربطيا  0000ا 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
أبريل   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم 7ااا13.

73I

ste united consulting

STE CASH MIHANE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC

STE CASH MIHANE  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 20 
بلوك 11 شارع محمد  لفا�سي طريق 
موز ر  لطابق  الر�سي  لقدس فاس - 

30000 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.66281
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 2نا2ر   02  ملؤرخ في 
شركة ذ ت    STE CASH MIHANE
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
شارع   11 بلوك   20 رقم   إلجتماعي 
موز ر  لطابق  محمد  لفا�سي طريق 
 الر�سي  لقدس فاس - 30000 فاس 
مسطرية  ل ر قيل  نتيجة   ملغرب 

 د رية  تخص رخصة مز ولة  ملهنة.
و عيا:

و  فكروش  سامية     لسيد)ة( 
تجزئة بريستيجيا   67 رقم  عنو نه) ( 
5  قامة 2وسف مل ب  لخيل   شقة 
)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
 20 وفي رقم   2022 2نا2ر   02 بتاريخ 
11 شارع محمد  لفا�سي طريق  بلوك 
موز ر  لطابق  الر�سي  لقدس فاس - 

30000 فاس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر  ا0  بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5606/023.
Iا7

SOCIETE FICOMAN

غالي شوب
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE) VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
غالي شوب شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26 شارع 
مرس  لسلطاا شقة 3  لطابق 1 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

273655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2021 شتنبر   29

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

غالي   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

شوب.

تجهيز   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

منتجات  وتحضير  وحفظها   للحوم 

 للحوم.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 26 شارع 

 -  1 3  لطابق  مرس  لسلطاا شقة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بناني عادل :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عادل  بناني   لسيد 

12 حي عز هللا  لدكار ت  رقم   3 زنقة 

30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  عادل  بناني   لسيد 

12 حي عز هللا  لدكار ت  رقم   3 زنقة 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2021 تحت رقم 796770.

75I

MOHAMED LAAGOUBI

MARIA CORK
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS ، 30000، FES MAROC

MARIA CORK شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا درب 

 لحمام كرنيز  مد2نة  فاس - 30202 

فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

35ا51.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

  MARIA CORK  لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

درب  ا  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

 لحمام كرنيز  مد2نة  فاس - 30202 

:   ن د م  ل  نتيجة  فاس  ملغرب 

 لخذمات و ملبي ات.....

درب  ا  و حدد مقر  لتصفية ب 

 لحمام كرنيز  مد2نة  فاس - 30202 

فاس  ملغرب. 

و عيا:

و  ناد2ة   لحازم   لسيد)ة( 
زقاق  ا1درب  لروم  رقم  عنو نه) ( 

فاس  ملغرب   30202 ق   لحجرم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

درب  ا   :  لوثائق  ملت لقة بالتصفية 

 لحمام كرنيز  مد2نة  فاس

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   29 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2022 تحت رقم 5530.

76I

 ئتمانية بياا حناا

MARRAKECH LOCALINGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية بياا حناا
عرصة مل اش طريق  ملستودع 

 لبلدي رقم 7ا1 مر كش ، 0000ا، 
مر كش مر كش

 MARRAKECH LOCALINGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي درب 

 ملشاورية سيبع رقم 223  - 0000ا 
مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.48265

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 فبر 2ر   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
زينب  لرتمي  )ة(  تفويت  لسيد 
150 حصة  جتماعية من أصل 950 
حصة لفائدة   لسيد )ة( سيباستياا 

ويبيل جوا بتاريخ 20 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144386.

77I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

AL BAHA SERVICES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET COMPTAJUR
CONSEIL

 IMM 144 APPT 14 ZONE 20M
 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

AL BAHA SERVICES SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لشطر 6 
رقم E-186 تامنصورت مر كش - 
0300ا تامنصورت-مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
132655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BAHA SERVICES SARL
غرض  لشركة بإ2جاز : - تحضير، 
أنو ع  جميع  تسويق  و  بيع  شر ء, 

 لزيوت و  لتو بل  لطبي ية.
و  ألعمال  لألشغال  مقاولة   -
و  أعمال  لبناء  و   ملتنوعة  ل امة 

 لتشطيب.
-  لتجارة  ل امة..

:  لشطر  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - تامنصورت مر كش   E-186 رقم   6
0300ا تامنصورت-مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بلخش حسن :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : عباس   لسيد  صنيبة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حسن  بلخش   لسيد 
بابا  دو ر  لجد2د سيدي   1178 رقم 

مكناس 0ا500 مكناس  ملغرب.
عنو نه) (  عباس   لسيد  صنيبة 
حربيل  و عزو  لغشيوة  2ت  دو ر 

مر كش 0300ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  حسن  بلخش   لسيد 
بابا  دو ر  لجد2د سيدي   1178 رقم 

مكناس 0ا500 مكناس  ملغرب
عنو نه) (  عباس   لسيد  صنيبة 
حربيل  و عزو  لغشيوة  2ت  دو ر 

مر كش 0300ا مر كش  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم ا03اا1.

78I

ste united consulting

 STE PARAPHARMACIE
NOUREDDINE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

ste united consulting

 N° 14 ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 30000، FES MAROC

 STE PARAPHARMACIE

NOUREDDINE  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 01 
زنقة ا حي طارق 1 فاس  - 30000 

فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.45067

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 2نا2ر   02 في   ملؤرخ 

 STE PARAPHARMACIE حل 

ذ ت  شركة    NOUREDDINE

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 
01 زنقة ا حي طارق 1 فاس  - 30000 

فاس  ملغرب نتيجة الزمة مالية خانقة 

س ت جاهدة على فشل  ملقاولة على 

 اللتز م بجد ول  د ئاتها  مللية  بسبب 

 لتر جع  ملهول في  لقطاع على  ل موم   

من جهة  ستحو د و حتكار  لشركات 

ومن  و  الروقة  لكبرى   لضخمة 

جهة  الزمة   لصحية و  القتصاد2ة 

 ل املية بسبب كوفيد 19.

و عيا:

و  قبو   نور  لد2ن     لسيد)ة( 

عنو نه) ( فلس 30000 فاس  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
 01 وفي رقم   2022 2نا2ر   02 بتاريخ 
 30000  - فاس    1 حي طارق  ا  زنقة 

فاس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
أكتوبر  ا0  بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2022 تحت رقم 4048/022.
79I

ste united consulting

STE BENIMAR PIECES SARL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC
 STE BENIMAR PIECES SARL

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 82 
زنقة  مام مالك  ملد2نة  لجد2دة  - 

30000 فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.64657

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 2نا2ر   02  ملؤرخ في 
 STE BENIMAR PIECES SARL
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
رأسمالها  مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
مالك  زنقة  مام   82  إلجتماعي رقم 
فاس   30000  -  ملد2نة  لجد2دة  
خانقة  مالية  الزمة  نتيجة   ملغرب 
س ت جاهدة على فشل  ملقاولة على 
 اللتز م بجد ول  د ئاتها  مللية  بسبب 
 لتر جع  ملهول في  لقطاع على  ل موم   
من جهة  ستحو د و حتكار  لشركات 
ومن  و  الروقة  لكبرى   لضخمة 
جهة  الزمة   لصحية و  القتصاد2ة 

 ل املية بسبب كوفيد 19.
و عيا:

 لسيد)ة( عزيز  عشور و عنو نه) ( 
زنقة 7 رقم 111 حي طارق 1  لدكار ت  
)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
 82 وفي رقم   2022 2نا2ر   02 بتاريخ 
 - زنقة  مام مالك  ملد2نة  لجد2دة  

30000 فاس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
أكتوبر  ا0  بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2022 تحت رقم 4049/022.
80I

RIAD CONSULTANT

 HYDRO.MACHINE شركة
SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 HYDRO.MACHINE SARL شركة
AU شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 246 حي 

طاشروا بوجنيبة خريبكة - 25000 
خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   03
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.HYDRO.MACHINE SARL AU
-صناعة   : غرض  لشركة بإ2جاز 

 لبالستيك
- الصالح  لهيدروليكي.

حي   246  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
طاشروا بوجنيبة خريبكة - 25000 

خريبكة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حساا  ملصطفى :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حساا  ملصطفى عنو نه) ( 
رقم  حارثة  شارع  ملثنى  بن   1  مل 
2ا2  لبرنو�سي 20600  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد حساا  ملصطفى عنو نه) ( 
رقم  حارثة  شارع  ملثنى  بن   1  مل 
2ا2  لبرنو�سي 20600  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخريبكة  بتاريخ 19 أكتوبر 

2022 تحت رقم ا50.
81I

karama conseil

STE SOLMAROC TRAV
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس 
رقم 33  لشقة رقم 1 زنقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس، 

30000، فاس  ملغرب
STE SOLMAROC TRAV شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 بلوك 
1 حي سيدي بوضهر زو غة  لسفلئ 

فاس - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75293
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10
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مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOLMAROC TRAV
:  الشغال  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ملختلفة و  لبناء
نقل  لبضائع لحساب  لغير

 ملتاجرة.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 61 بلوك 
حي سيدي بوضهر زو غة  لسفلئ   1

فاس - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة  سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لز هر عبد  لسالم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لسالم   لسيد  لز هر 
عنو نه) ( فاس 30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لسالم   لسيد  لز هر 
عنو نه) ( فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6017/2023.
82I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

JARDIN DES PLANTES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

JARDIN DES PLANTES شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 
رقم 1 تجزئة  لهدى رقم 30 توالل 

مكناس  - 50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

003ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2021 غشت   03

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.JARDIN DES PLANTES

غرض  لشركة بإ2جاز : صيدلية.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : محل رقم 

1 تجزئة  لهدى رقم 30 توالل مكناس  

- 50000 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 90.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة زرو ل  2ماا :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زرو ل  2ماا   لسيدة 
99 رقم 16  حي موالي عبد هللا زنقة 

20000  لد ر  عيا  لشق  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  زرو ل  2ماا   لسيدة 
99 رقم 16  حي موالي عبد هللا زنقة 

20000  لد ر  عيا  لشق  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
03 غشت  بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2021 تحت رقم 3625.

83I

mohammed boumzebra

STE AL HADATE TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE AL HADATE TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : تجزئة 
 لنخيل  لرقم 39 - 23200  لفقيه 

بن صالح  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.2185

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  29 دجنبر   ملؤرخ في 
STE AL HADATE TRAVAUX شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 100.000,00  لوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
 23200  -  39 تجزئة  لنخيل  لرقم 
نتيجة  صالح  ملغرب  بن   لفقيه 

الألزمة  القتصاد2ة وكوفيد 19.
و عيا:

و  س يد   لناجح   لسيد)ة( 
 23200 عنو نه) (  لفقيه بن صالح 
 لفقيه بن صالح  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
تجزئة  وفي   2022 دجنبر   29 بتاريخ 
23200  لفقيه   -  39  لنخيل  لرقم 

بن صالح  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بتاريخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  
30 2نا2ر 2023 تحت رقم 35/2023.

84I

FIDUCIAIRE BILAL

SOHATI TRAVAUX
إعالا مت دد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
SOHATI TRAVAUX «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: حي  لخيام  

 ملها2ة حي  لخيام   ملها2ة 50000 
مكناس  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.47481
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 20 2نا2ر 2023
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
بيع  لسيد  ستيتو  ما2لي:  على 
عبد لحكيم550 حصة من حصصه  
55000- للسيد حمد وي علي بقيمة 

بيع  لسيد  ستيتو عبد لحكيم1100 
حصة من حصصه  للسيد حمد وي 
أ2وب بقيمة 11000درهم-بيع  لسيد 
 ستيتو عبد لحكيم1100 حصة من 
زكرياء  حمد وي  للسيد  حصصه  

بقيمة 111000درهم-
على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي:  ستقالة  لسيد  ستيتو 
وت ييا  من  لتسيير  عبد لحكيم 

حمد وي علي مسير وحيد للشركة
على  2نص  03:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي:  ستقالة  لسيد  ستيتو 
وت يا  من  المضاء  عبد لحكيم 
وحيد  مم�سي  علي  حمد وي   لسيد 

للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
 بند رقم 6 و7:  لذي 2نص على ما2لي:
330000 درهم   لسيد حمد وي علي 

3300 حصة
 110000 أ2وب  حمد وي   لسيد 

درهم1100 حصة.
 110000  لسيد حمد وي زكرياء 

درهم 1100 حصة.



3199 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

على  2نص  ا1:  لذي  رقم  بند 

مسير  علي  حمد وي  ت ييا  ما2لي: 

وحيد للشركة

على  2نص  17:  لذي  رقم  بند 

علي  حمد وي  ت يا  لسيد  ما2لي: 

مم�سي وحيد للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 57ا.

85I

 ئتمانية بياا حناا

AGATHON IMMOBILIER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية بياا حناا

عرصة مل اش طريق  ملستودع 

 لبلدي رقم 7ا1 مر كش ، 0000ا، 

مر كش مر كش

AGATHON IMMOBILIER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 

1  لطابق  لسفلي تجزئة  لنخيل  1 

رقم 206 تاركة  - 0000ا مر كش 

 ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.105197

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 دجنبر   27 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

مبروكي  وديع  )ة(  تفويت  لسيد 

500 حصة  جتماعية من أصل 500 

حصة لفائدة   لسيد )ة( عبد  ل زيز  

بنسماعيا بتاريخ 27 دجنبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 373اا1.

86I

ANAMAR FIDUCIAIRE

 STE SOM  سوم كاش سرفيس
CASH SERVICE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 AVENUE MED V IMMEUBLE

 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc

 STE SOM  سوم كاش سرفيس

CASH SERVICE شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  2ت عي�سى 

تغزوت - 45800 تنغير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

259ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

سوم   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 STE SOM CASH سرفيس   كاش 

.SERVICE

تحويل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 المو ل.

:  2ت  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

عي�سى تغزوت - 45800 تنغير  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد مور د  2ت وهر  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مور د  2ت وهر  عنو نه) ( 
حي تيليال رقم 1999 طابق 2 تكيوين 

45822  كاد2ر  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد مور د  2ت وهر  عنو نه) ( 
حي تيليال رقم 1999 طابق 2 تكيوين 

58244  كاد2ر  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بتنغير    البتد ئية 

2023 تحت رقم 62.

87I

GLOBAL ADVICE

LEVEL PRINT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
17 شارع باحماد طابق ا رقم 7 ، 

20000،  لد ر لبيضاء  ملغرب
LEVEL PRINT شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5ا1 ، 

 لطابق  ألر�سي ،  قامة 2حيى ، زنقة 
أبو زيد د دو�سي ،  مل اريف  - 20330 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568871
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LEVEL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PRINT
غرض  لشركة بإ2جاز :  - طباعة

- وكالة  التصال وتنظيم  الحد ث
-  لتجارة ، الستير د و لتصد2ر.

 ، 5ا1   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
زنقة   ، ،  قامة 2حيى   لطابق  ألر�سي 

أبو زيد د دو�سي ،  مل اريف  - 20330 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد وليد بن جلوا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد وليد بن جلوا عنو نه) ( 

تجزئة د ر  لكنز فيال رقم 37 د ربوعزة  

27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد وليد بن جلوا عنو نه) ( 

تجزئة د ر  لكنز فيال رقم 37 د ربوعزة 

27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم -.

88I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

AD SCALIO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT

COMPTABLE
رقم 1 عمارة مجمع  ملسافر شارع 

 لفضيلة  لحي  لصناعي ي قوب 

 ملنصور ، 10000،  لرباط  ملغرب

AD SCALIO شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 12 حي 

 لوئام كرياا 1  لشقة رقم 2  لطابق 

 لثاني ل يا2دة  - 11000 سال  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

03ا37
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   26
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AD  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SCALIO
:  لتسويق  غرض  لشركة بإ2جاز 

 لرقمي
خدمات  مل لومات  لتجارية.

 12 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 2 رقم  1  لشقة  كرياا  حي  لوئام 
 لطابق  لثاني ل يا2دة  - 11000 سال 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد كوش عبد  لخالق :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لخالق  كوش   لسيد 
عنو نه) ( قطاع  لوئام و د  م  لربيع  
رقم 26 ل يا2دة  11000 سال  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لخالق  كوش   لسيد 
عنو نه) ( قطاع  لوئام و د  م  لربيع  
رقم 26 ل يا2دة  11000 سال  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2023 تحت رقم 55ا0ا.
89I

mohammed boumzebra

RABA-WAT-AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
RABA-WAT-AGRI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حد  لبر د2ا 

- 23200  لفقيه بن صالح  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2018 أبريل   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
RABA- : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.WAT-AGRI
رجل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
في  الد ر ت  القتصاد2ة  أعمال 

و لفالحية.
حد   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بن صالح  23200  لفقيه   -  لبر د2ا 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   :  لسيد رباح  حمد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : و لتاتي  لحبيب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  رباح  حمد   لسيد 
23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب.
 لسيد و لتاتي  لحبيب عنو نه) ( 
23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  رباح  حمد   لسيد 
23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب

 لسيد و لتاتي  لحبيب عنو نه) ( 

23200  لفقيه بن   لفقيه بن صالح 

صالح  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  

30 2نا2ر 2023 تحت رقم 33/2023.

90I

fidomek

SOCIETE ZEMTRAV
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N13 4EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA

 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc

SOCIETE ZEMTRAV شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 10 

زنقة قنيطرة شقة 7  لطابق 3 

 ملد2نة  لجد2دة مكناس - 50000 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE ZEMTRAV

:  الشغال  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ملتنوعة

 لتجارة في مو د  لبناء.

 10 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
زنقة قنيطرة شقة 7  لطابق 3  ملد2نة 
مكناس   50000  -  لجد2دة مكناس 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.500.000 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لصد2ق  لزماحي :  15.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لصد2ق  لزماحي 
عنو نه) ( قصر  والد  لو لي  لريصاني 

52000  لر شد2ة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لصد2ق  لزماحي 
عنو نه) ( قصر  والد  لو لي  لريصاني 

52000  لر شد2ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 500.
91I

TAX CONSULTING AND ACCOUNTING

البشرى لكوم
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 TAX CONSULTING AND
ACCOUNTING

 AV HASSANII IMM SALHI 2
 ETAGE BENI MELLAL ، 23000،

BENI MELLAL maroc
 لبشرى لكوم شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي اا1 حي 

رياض  لسالم بني مالل - 23000 بني 
مالل  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8343
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 25 2ونيو 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
مالل  بني  رياض  لسالم  حي  «اا1 
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إلى  مالل  ملغرب»  بني   23000  -
ناد2ة  ملحل  قامة  « لطابق  ألر�سي 
23000 بني مالل   15 بني مالل -  رقم 

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  مالل   ببني   البتد ئية 

شتنبر 2021 تحت رقم 929.
92I

bouaidoun hassan Fiduciaire comptable

STE W-Y-CALL SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 bouaidoun hassan Fiduciaire
comptable

 I place hassan II AZROU ،
53100، AZROU MAROC

STE W-Y-CALL SARL AU  شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

لفا2يت  قامة مروة رقم 5  ملد2نة 
 لجد2دة مكناس  - 50000 مكناس  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

57979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   13
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.W-Y-CALL SARL AU
و  :  نشاء  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ستغالل مركز  لند ء.
زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
5  ملد2نة  رقم  مروة  لفا2يت  قامة 
مكناس    50000  -  لجد2دة مكناس  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد وليد 2د2ن  :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  2د2ن   وليد   لسيد 
 10000  كد ل  لرياض  لرباط 

 لرباط  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  2د2ن   وليد   لسيد 
 10000  كد ل  لرياض  لرباط 

 لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   09 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم ا11.

93I

ficogedek sarl au

ALPHA SKILLS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

ALPHA SKILLS SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب 
رقم 11 عمارة مكاتب 2اسيا تجزئة 

رياض  إلسماعيلية - 50000 
مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا0 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ALPHA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SKILLS SARL
 : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت  إلد رية.
مكتب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
عمارة مكاتب 2اسيا تجزئة   11 رقم 
رياض  إلسماعيلية - 50000 مكناس 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد  حمد  ل طاري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيدة أسماء  لبون ماني :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  حمد  ل طاري عنو نه) ( 
 3  قامة حد ئق د ر  لسالم  ل مارة 
د ر  لسالم  لسوي�سي   1  لف  لشقة 

.  لرباط  ملغرب.
أسماء  لبون ماني   لسيدة 
زنقة  والد  لبوزيري شقة  عنو نه) ( 

11 عمارة 15 مابيال.  لرباط  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  وليد  ل طاري   لسيد 
 قامة  لحد2قة رقم 28 رياض توالل  

50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 456.
Iا9

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

CREATIVE EXCELLENCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

157 شارع  لقدس، تجزئة  ملجد، 
 لطابق  ألول، شقة رقم 6  لبر2د 64 

-  ل و مة، 90000، طنجة  ملغرب
CREATIVE EXCELLENCE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 25  تجزئة 
سرغينيا شارع لبناا، طابق تحت 

أر�سي رقم 6 طنجة - 90000 طنجة 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.108083
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   27  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    CREATIVE EXCELLENCE
وعنو ا  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي 25  تجزئة سرغينيا 
شارع لبناا، طابق تحت أر�سي رقم 6 
طنجة - 90000 طنجة  ملغرب نتيجة 

ل : توقف  لنشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب 25 تجزئة 
تحت  طابق  لبناا،  شارع  سرغينيا 
90000 طنجة   - أر�سي رقم 6 طنجة 

 ملغرب. 
و عيا:

و  ونيس    مهابر   لسيد)ة( 
عنو نه) ( 9 زنقة  الردا  قامة بنيس 
 و ط 5 رقم 38 طنجة 90000 طنجة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262341.

95I

ZALAR HOLDING

CP AGRO
إعالا مت دد  لقر ر ت

زالغ هولد2نج
فاس حي  لنخيل طريق عيا  لسمن 
عمارة 50  لشقة 5 فاس، 30000، 

فاس  ملغرب
CP AGRO  «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
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وعنو ا مقرها  الجتماعي: ت اونية 

 إلزدهار ولد بن حمادي   سيدي 

سليماا 200ا1 سيدي سليماا  

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.75303

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 25 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

جميع حصص  لسيدة   إلقر ر ببيع  

فاطمة دحليج ورحمة حمادو لصالح 

 لسيد علي بربيش

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

ت د2ل نشاط  لشركة

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحويل مقر  لشركة إلى مد2نة فاس 

10  لطابق  ألول  شقة   62 مكتب 

عيا  طريق  حي  لنخيل   72 عمارة 

 لسمن فاس

قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

 1 تغيير  لسنة  ملالية  لتي ستبدأ في 

2ونيو من  ل ام   30 2وليو وتنتهي في 

 لتالي

قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

 
ً
مد2ر  بربيش  علي  ت ييا  لسيد 

في  مر د  لحصيني  وتثبيت  لسيد 

مهامه كمد2ر.

قر ر رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 

 SARL إلى  تحويل  لشكل  لقانوني 

وإعادة صياغة  لنظام  ألسا�سي   AU

للشركة.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 12-6-5-4-2:  لذي 2نص 

ت د2ل  لقانوا  ألسا�سي  على ما2لي: 

لشركة بند 2-4-5-6-12

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6025.

96I

SOFINACTE

 CENTRE D›ETUDES ET
 DE CONSULTATIONS

 JURIDIQUES ET
FINANCIÈRES

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL
 ABRAR » N° 44  BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
 CENTRE D’ETUDES ET DE

 CONSULTATIONS JURIDIQUES
ET FINANCIÈRES شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ساحة 
عالل بن عبد هللا زنقة لال أمينة 

عمارة تريونج ضور رقم 6 - 30050 
فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 CENTRE D’ETUDES ET DE
 CONSULTATIONS JURIDIQUES

.ET FINANCIÈRES
غرض  لشركة بإ2جاز :  ستشار ت 

قانونية.
ساحة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
أمينة  لال  زنقة  هللا  عبد  بن  عالل 
 30050  -  6 عمارة تريونج ضور رقم 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عزيز  لز هر :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عزيز  لز هر عنو نه) ( رقم 
0ا300  زنقة  لبوغاز حي  لفرح   19

فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عزيز  لز هر عنو نه) ( رقم 
0ا300  زنقة  لبوغاز حي  لفرح   19

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 688.

97I

PUSH CENTER

TSLK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

TSLK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 7 شارع 

 حمد توقي طابق 2 شقة 10  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
.TSLK : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

: أعمال أو  غرض  لشركة بإ2جاز 
إنشاء ت متنوعة )مقاول(.

شارع   7  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
10  لد ر  شقة   2  حمد توقي طابق 
20000  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 
1.600.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 11.200   :  لسيد أحمد سال�سي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 4.800  :  لسيد  2وسف سال�سي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سال�سي  أحمد   لسيد 
شارع  ملهد وي بنس يد تجزئة ل لج 

رقم 37  20000 وجدة  ملغرب.
 لسيد 2وسف سال�سي عنو نه) ( 
حي  الندلس زنقة رمضاا  حسا2ني 

رقم 3ا1  20000 وجدة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد 2وسف سال�سي عنو نه) ( 
حي  الندلس زنقة رمضاا  حسا2ني 

رقم 3ا1 20000 وجدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856195.
98I

 ئتمانية  لر حة

AL MOGHAMIR IMMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية  لر حة
48 شارع محمد  لخامس تجزئة 
 لصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد
AL MOGHAMIR IMMO شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 شارع 
محمد  لخامس  لطابق  لثالث 

تجزئة  ليسر برشيد 26100 برشيد 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17563

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOGHAMIR IMMO
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
عقاري - بيع وشر ء  الر �سي - مقاولة 

 شغال مختلفة -  لتجارة.
13 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
محمد  لخامس  لطابق  لثالث تجزئة 
 ليسر برشيد 26100 برشيد  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد فارس  لشرقاوي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  :  لسيد فارس  لشرقاوي 
بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد فارس  لشرقاوي عنو نه) ( 
محمد  لخامس  لطابق  شارع   13
برشيد   26100  لثالث تجزئة  ليسر 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد فارس  لشرقاوي عنو نه) ( 
محمد  لخامس  لطابق  شارع   13
برشيد   26100  لثالث تجزئة  ليسر 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   19 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2023 تحت رقم 86.
99I

 ئتمانية  لر حة

WARDIGHA LOTIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية  لر حة
48 شارع محمد  لخامس تجزئة 
 لصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد
WARDIGHA LOTIR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 شارع 

محمد  لخامس  لطابق  لثالث 
تجزئة  ليسر برشيد 26100 برشيد 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17567
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WARDIGHA LOTIR
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
عقاري - بيع وشر ء  الر �سي - مقاولة 

 شغال مختلفة -  لتجارة.
13 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
محمد  لخامس  لطابق  لثالث تجزئة 
 ليسر برشيد 26100 برشيد  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 150.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد س يد  دوم  :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   :  لسيد 2وسف بوعدي   
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : عبد هللا  ناكاع    لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

بقيمة   500  :  لسيد س يد  دوم  
100 درهم.

 500  : بوعدي    2وسف   لسيد 
بقيمة 100 درهم.

 500  : هللا  ناكاع   عبد   لسيد 
بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  س يد  دوم    لسيد 
زنقة  لورد  لطابق  لثالث حي   127

 لر حة  20100  لبيضاء  ملغرب.
 لسيد 2وسف بوعدي   عنو نه) ( 
شارع  بي رقر ق زنقة 2 رقم ا1  اللفة  

20000  لبيضاء  ملغرب.
 لسيد عبد هللا  ناكاع  عنو نه) ( 
26 شارع  لفد ء حي  لتسير   26100 

برشيد  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  س يد  دوم    لسيد 
زنقة  لورد  لطابق  لثالث حي   127

 لر حة  20100  لبيضاء  ملغرب
 لسيد 2وسف بوعدي   عنو نه) ( 
شارع  بي رقر ق زنقة 2 رقم ا1  اللفة  

20000  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   23 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2023 تحت رقم 19 2نا2ر 2023.
100I

 ئتمانية  لر حة

ENSAM BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية  لر حة
48 شارع محمد  لخامس تجزئة 
 لصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد
ENSAM BUSINESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 شارع 

محمد  لخامس  لطابق  لثالث 
تجزئة  ليسر برشيد 26100 برشيد 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17565

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ENSAM BUSINESS

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري - بيع وشر ء  الر �سي - مقاولة 

 شغال مختلفة -  لتجارة.

13 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 

محمد  لخامس  لطابق  لثالث تجزئة 

 ليسر برشيد 26100 برشيد  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد حجي رشيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد محمد  ن امي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

بقيمة   500  :  لسيد حجي رشيد 

100 درهم.

 لسيد محمد  ن امي : 500 بقيمة 

100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رشيد  حجي   لسيد 

مليل   تيط  7ا  رقم  تجزئة  ل الية 

29640  لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  محمد  ن امي   لسيد 

مليل   تيط   46 رقم  تجزئة  ل الية 

29640  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  رشيد  حجي   لسيد 

مليل  تيط  7ا  رقم  تجزئة  ل الية 

 لبيضاء 29640  لبيضاء  ملغرب
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عنو نه) (  محمد  ن امي   لسيد 
مليل  تيط   46 رقم  تجزئة  ل الية 

 لبيضاء 29640  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   19 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2023 تحت رقم 87.
101I

FIDUCIAIRE BILAL

 HAMDAOUI ALI
CONSTRUCTION

إعالا مت دد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
 HAMDAOUI ALI

CONSTRUCTION «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: حي  لخيام  
 ملها2ة حي  لخيام   ملها2ة 50000 

مكناس  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.33815

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 21 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
علي  حمد وي  بيع  لسيد  ما2لي: 
للسيد  حصصه   ¨جميع   25000
 ستيتو عبد لحكيم بقيمة 2500000
على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: تغيير  لشكل  لقانوني للشركة 
من شركة د ت  ملسؤلية  ملحدودة  لى 
شركة د ت  ملسؤلية  ملحدودة د ت 

 لشريك  لوحيد
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
2نص على  و7:  لذي   6 رقم  بند 
ما2لي:  لسيد  ستيتو عبد لحكيم.....

5000000درهم......50000 حصة
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
شركة  هو  للشركة   لشكل  لقانوني 
د ت  ملسؤلية  ملحدودة د ت  لشريك 

 لوحيد

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 458.
102I

SOFICODEX

BENDAOUD TOP MODE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOFICODEX
1ا زنقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

BENDAOUD TOP MODE شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 71 زنقة 
 بن بطوطة ز وية  بن بطوطة و 

عبد لكريم  لد2وري طابق 1 رقم 3 - 
20500  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570033
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENDAOUD TOP MODE
ممول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لحفالت.
زنقة   71  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
و  بطوطة  ز وية  بن  بطوطة   بن 
عبد لكريم  لد2وري طابق 1 رقم 3 - 

20500  لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مدكور  حمزة   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حمزة مدكور عنو نه) ( حي 
  1 طابق   250 رقم   61 زنقة   2  المل 

20500  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد حمزة مدكور عنو نه) ( حي 
  1 طابق   250 رقم   61 زنقة   2  المل 

20500  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856350.
103I

ETABBAA LAHCEN

I3MAR ADAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

I3MAR ADAM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 158 
بلوك س  لحي  لحسني برشيد - 

26100 برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17643
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 I3MAR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ADAM

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
عقاري.

محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
158 بلوك س  لحي  لحسني برشيد - 

26100 برشيد  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد عبد  الله  لدويري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   :  لسيدة  لزو هري حناا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  الله  لدويري   لسيد 
برشيد  حي  لر حة     46 عنو نه) ( 

26100 برشيد  ملغرب.
 لسيدة  لزو هري حناا عنو نه) ( 
محمد  سميحة  لشقة  شارع   128
10 حي  ملنظر  لجميل برشيد 26100 

برشيد  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  الله  لدويري   لسيد 
برشيد  حي  لر حة     46 عنو نه) ( 

26100 برشيد  ملغرب
 لسيدة  لزو هري حناا عنو نه) ( 
محمد  سميحة  لشقة  شارع   128
10 حي  ملنظر  لجميل برشيد 26100 

برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2023 تحت رقم 156.

Iا10

EL KORCHI TEXTIL

EL KORCHI TEXTIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

EL KORCHI TEXTIL
183 شارع ولي  ل هد مركز  نريا ، 

90000، طنجة  ملغرب
EL KORCHI TEXTIL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 29 شارع 
عمر إبن  ل اص  لطابق  لثالث رقم 
26 طنجة  - 90000 طنجة   ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.92885
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2021 تقرر حل  03 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   EL KORCHI TEXTIL
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 إلجتماعي 29 شارع عمر إبن  ل اص 
 - طنجة    26 رقم   لطابق  لثالث 
طنجة   ملغرب نتيجة ل لم   90000
نقص  بسبب  نشاط  لشركة  2بدأ 

 لسيولة.
و عيا:

و  عادل     لقر�سي   لسيد)ة( 
 22 رقم  عنو نه) (   لحي  لصناعي 
سوق  300ا1  أرب اء  لغرب   سوق 
)ة(  كمصفي  أرب اء  لغرب   ملغرب 

للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
بتاريخ 03 دجنبر 2021 وفي 29 شارع 
عمر إبن  ل اص  لطابق  لثالث رقم 

26 طنجة  - 90000 طنجة   ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
غشت   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2022 تحت رقم 250721.

105I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 HOPITAL PRIVE
 INTERNATIONAL DE

CASABLANCA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبر2د 
2609 ، 0000ا، مر كش  ملغرب

 HOPITAL PRIVE
 INTERNATIONAL DE

CASABLANCA شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملنزه 
فيال رقم 239 مكتب رقم 6  لطابق 

 لسفلي باب جد2د - 0000ا مر كش 
 ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.119051
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 26 2نا2ر 2023 تقرر إنشاء 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
مينيو  ملكية  بال نو ا  و  لكائن   -
و  بو  بير  نزر ا  شارع  ملتقى   III
جياللي  بن  زنقة  و  شير زي   سحاق 
حي  مل اريف - 20000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب و  ملسير من طرف  لسيد)ة( 

 لش رة فهد.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 13ااا1.

106I

audilex accounting

PALM DESIGN ROBBIN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

audilex accounting
شارع  ملزدلفة عمارة سامي رقم 17 

 لويضات مر كش
 PALM DESIGN ROBBIN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي ، شارع حسن بن 
مبارك ،  قامة  لخطابية ، بنا2ة. ب 
1 لطابق رقم 3 - 0000ا  مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132881
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 PALM  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DESIGN ROBBIN

أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لنجارة.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع حسن   ، عبد  لكريم  لخطابي 

بنا2ة.   ، ،  قامة  لخطابية  بن مبارك 

ب 1 لطابق رقم 3 - 0000ا  مر كش 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 510   :  لسيدة  حمد  ضباش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد صبير شم�سي :  90ا حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  حمد  ضباش عنو نه) ( 1 

شارع ال سيتي 91580 إتري�سي فرنسا 

 لسيد صبير شم�سي عنو نه) ( حي 

 زالفيا  220000 أزيالل  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  حمد  ضباش عنو نه) ( 1 

شارع ال سيتي 91580 إتري�سي فرنسا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144288.

107I

societe comptaline for you

IMOFER
إعالا مت دد  لقر ر ت

societe comptaline for you

26 زنقة عباس  ملس دي فاس 

فاس، 30000، فاس  ملغرب

IMOFER  «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 123  لحي 

 لصناعي  لوفاء بنسودة   - 000000 

فاس  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.27165
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 08 دجنبر 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
رأسمال  لشركة  في  ما2لي:  لزيادة 
درهم   5.000.000,00 مبلغ    من 
درهم من خالل   لى8.000.000,00   

 لحساب  لجاري.
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
للشركة  تغيير  لغرض  الجتماعي 
صناعة  ألدو ت   • كالتالي:   ليصبب 
نقل  لسلع   • •  الستير د    مل دنية. 

بال ربات.  • صناعة  السالك 
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
تجد2د ت ييا مسيرو  لشركة  لسيد 
 لسالوي مر د،  لسيد  لسالوي وليد، 
ثالث  ملدة  عماد  و  لسيد  لسالوي 
سنو ت  لتي تتجدد ضمنيا و للذ2ن 
مهمة  إلمضاء ت  لهما   سندت 

و لتسيير.
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
صياغة  لقانوا  ألسا�سي  إعادة 

للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  7-5:  لذي  رقم  بند 
رأسمال  لشركة  في  ما2لي:  لزيادة 
درهم    5.000.000,00 مبلغ    من 
درهم من خالل   لى8.000.000,00   
رأسمال   لحساب  لجاري.فأصبب 
:  لسيد  كالتالي  مقسما   لشركة 
أي   40% 2متلك  عبد لـلـه   لسالوي 
 32.000.00( درهم   3.200.000.00
حصة  جتماعية( ،   لسيد  لسالوي 
مر د 2متلك %20 أي 1.600.000.00 
درهم )16.000.00 حصة  جتماعية( 
2متلك  وليد  ،  لسيد  لسالوي 
درهم   1.600.000.00 أي    20%
 ، حصة  جتماعية(   16.000.00(
 لسيد  لسالوي عماد 2متلك %20 أي 
 16.000.00( درهم   1.600.000.00

حصة  جتماعية( ،
بند رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
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للشركة  تغيير  لغرض  الجتماعي 
صناعة  ألدو ت   • كالتالي:   ليصبب 
نقل  لسلع   • •  الستير د    مل دنية. 

بال ربات.  • صناعة  السالك 
على  2نص  11:  لذي  رقم  بند 
تجد2د ت ييا مسيري  لشركة  ما2لي: 
مر د،  لسيد   لسيد  لسالوي 
و  لسيد  لسالوي  وليد،   لسالوي 
عماد ملدة ثالث سنو ت  لتي تتجدد 
مهمة  لهما  أسندت  و للذ2ن  ضمنيا 

 إلمضاء ت و لتسيير.
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
صياغة  لقانوا  ألسا�سي  إعادة 

للشركة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 572.
108I

عادل  لزميتة - محاسب-

 SOCIETE DE SERVICES
ADMINISTARTIF DE TAZA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
خفض رأسمال  لشركة

عادل  لزميتة - محاسب-
250 حي  الد رسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة  ملغرب
 SOCIETE DE SERVICES

 ADMINISTARTIF DE TAZA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  رقم 9ا10 
بلوك 2 تجزئة أمال  - 35000 تازة 

 ملغرب.
خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.6727

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2022 دجنبر   06 في   ملؤرخ 
خفض رأسمال  لشركة بمبلغ قدره 
 100.000» أي من  درهم»   90.000»
عن  درهم»   10.000» إلى  درهم» 

طريق : تخفيض عدد   ألسهم.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 43/2023.
109I

إئتمانيات  لدريوش

 Société LUXBAT
PROMOTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

إئتمانيات  لدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب 682، 92000،  ل ر ئش  ملغرب

 Société LUXBAT PROMOTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 533 

تجزئة  ملغرب  لجد2د  لطابق  لر بع 
رقم 12 - 92000  ل ر ئش   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7ا73
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Société LUXBAT PROMOTION
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري 
أعمال  لبناء 

 لتجارة بشكل عام.
 533  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تجزئة  ملغرب  لجد2د  لطابق  لر بع 

رقم 12 - 92000  ل ر ئش   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيدة   لدريوش أسماء  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : رجاء   لسيدة  لوهابي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

أسماء   لسيدة   لدريوش 
عنو نه) ( 533 تجزئة  ملغرب  لجد2د 
 92000  12 رقم   لطابق  لر بع 

 ل ر ئش   ملغرب.
عنو نه) (  رجاء   لسيدة  لوهابي 
 263 رقم  تجزئة  ملغرب  لجد2د 

92000  ل ر ئش   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
أسماء   لسيدة   لدريوش 
عنو نه) ( 533 تجزئة  ملغرب  لجد2د 
 92000  12 رقم   لطابق  لر بع 

 ل ر ئش   ملغرب
عنو نه) (  رجاء   لسيدة  لوهابي 
 263 رقم  تجزئة  ملغرب  لجد2د 

92000  ل ر ئش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال ر ئش  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 107.
110I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE EL HILALI DREAM SARL
AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°9ا
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE EL HILALI DREAM SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة رقم 
30 زنقة  لبقيع  لطابق  لثاني  لشقة 
ا  لر شيد2ة  - 52000  لر شيد2ة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

16657
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE EL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.HILALI DREAM SARL AU

كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدوا سائق.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : عمارة رقم 

30 زنقة  لبقيع  لطابق  لثاني  لشقة 

52000  لر شيد2ة   - ا  لر شيد2ة  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لصمد  لهياللي    لسيد 
زنقة  ملر بطيا   05 رقم  عنو نه) ( 

 52000  لو د  الحمر  لر شيد2ة  

 لر شيد2ة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لصمد  لهياللي    لسيد 
زنقة  ملر بطيا   05 رقم  عنو نه) ( 

 52000  لو د  الحمر  لر شيد2ة  

 لر شيد2ة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

تحت   - بتاريخ   البتد ئية بالرشيد2ة  

رقم -.

111I

MyMAB AGRI DAKHLA

MyMAB AGRI DAKHLA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MyMAB AGRI DAKHLA

حي  لقسم 1 رقم 25 ، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
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MyMAB AGRI DAKHLA شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لقسم 

1 رقم 25  - 73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   05

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MyMAB AGRI DAKHLA

:  نشطة  بإ2جاز  غرض  لشركة 

فالحية،  فالحية،  ستغالل  ر �سي 

كل  مستنبتات،  تربية  ملو �سي، 

تجارة  باملجال  لفالحي،  ما2ت لق 

عامة..

عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي  لقسم 
1 رقم 25  - 73000  لد خلة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بشرة  حميدة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بشرة  حميدة   لسيدة 
حي  لقسم 1 رقم 25 73000  لد خلة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بشرة  حميدة   لسيدة 
حي  لقسم 1 رقم 25 73000  ل يوا 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

دجنبر 2022 تحت رقم 2817.
112I

SAGEST

AUTOCENTRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
AUTOCENTRO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكاتب 26 
طابق  الول  3 بلوك   تجزئة مبروكة  

حي بدر  - 30000 فاس  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
735ا7.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2023 2نا2ر   23 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
«500.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   600.000» إلى  درهم» 
أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5995.
113I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

BATI 4 YOU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc

BATI 4 YOU شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 39 
تجزئة نرجس 1 قط ة رقم 1236 

شارع  القحو ا شقة بالطابق مابيا 
 لطابقيا رقم 2  - 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

577ا13
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BATI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

YOU ا.
:  الن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري
 الستير د و  لتصد2ر.

 39 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 1236 رقم  قط ة   1 نرجس  تجزئة 
شارع  القحو ا شقة بالطابق مابيا 
طنجة   90000  -   2 رقم   لطابقيا 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عادل  لهيشو   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عادل  لهيشو   لسيد 
  2 رقم   15 زنقة  شارع  المام مسلم 

90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  عادل  لهيشو   لسيد 
  2 رقم   15 زنقة  شارع  المام مسلم 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1723.
Iا11

Fiducia Agency Khouribga

KOPROM SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga

2ا شارع موالي 2وسف شقة 66 ، 

25000، خريبكة  ملغرب

KOPROM SARL AU شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ل مارة 1 

 لشقة 5  لطابق 3 مركب  لفردوس  

خريبكة 25000 خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8051

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KOPROM SARL AU

:  إلن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.

عنو ا  ملقر  الجتماعي :  ل مارة 1 

3 مركب  لفردوس   5  لطابق   لشقة 

خريبكة 25000 خريبكة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

زوهير  محمد  برشاد   لسيد  

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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زوهير  محمد  برشاد   لسيد  
طابق  زنقة  لجيهاني   08 عنو نه) ( 

نورية  مل اريف  إقامة   07 شقة   03

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

زوهير  محمد  برشاد   لسيد  
طابق  زنقة  لجيهاني   08 عنو نه) ( 

نورية  مل اريف  إقامة   07 شقة   03

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخريبكة  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 48.

115I

NEOCOMPTADUNORD

LES SOEURETTES R
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

LES SOEURETTES R شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : زنقة 

د لس  قامة د لية 3 محل رقم 2 - 

90000 طنجة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.97139

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 12 أكتوبر 2021 تقرر حل 

ذ ت  شركة   LES SOEURETTES R

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

 3  إلجتماعي زنقة د لس  قامة د لية 

- 90000 طنجة  ملغرب   2 محل رقم 

نتيجة ملشاكل في  لتمويل.

و عيا:

و  جير ري  بدرية      لسيد)ة( 
عباد  م تمد  بن  زنقة   7 عنو نه) ( 

طنجة   90000  57 خطيب   قامة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

 لسيد)ة( رجاء    لخباز و عنو نه) ( 
 9 رقم   1 س  119  قامة  كولينة 

)ة(  13000  ملضيق  ملغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

زنقة  وفي   2021 أكتوبر   12 بتاريخ 

 -  2 محل رقم   3 د لس  قامة د لية 

90000 طنجة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 261443.

116I

BMH EXPERTS

دات ات بيرفيكشن
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

د ت  ت بيرفيكشن شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 2 شارع 

ناصية موالي  دريس وشارع جنر ل 

فيري ،  لدور  لر بع شقة رقم 7 و 

8 20000  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4676

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   30 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

مامو  نوفل  )ة(  تفويت  لسيد 

 100 حصة  جتماعية من أصل  0ا 
حصة لفائدة   لسيد )ة( زينب  شرقه 

بتاريخ 30 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856992.

117I

BMH EXPERTS

دات ديزاين ات بيرفيكشن
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

BMH EXPERTS

 rue Van Zeeland 6 rue Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

د ت د2ز 2ن  ت بيرفيكشن شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

و عنو ا مقرها  الجتماعي 12 شارع 

ناصية موالي إدريس وشارع جنر ل 

فيري  لدور  لر بع شقة رقم 7 و 8 

20000  لد ر  لبيضاء.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4676

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم تحويل   2023 2نا2ر   30  ملؤرخ في 

 لشكل  لقانوني للشركة من «شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

«شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى   لوحيد» 

 ملحدودة».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856992.

118I

UGGC

 Institut de Promotion des

 Techniques de l’Ingénierie

et du Conseil
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 Institut de Promotion des

 Techniques de l’Ingénierie et

du Conseil شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا21 شارع 
 بن سينا   حي  لهناء ،  لد ر  لبيضاء 
) ملغرب( - 20000  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4082

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  27 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 Institut de Promotion des
 Techniques de l’Ingénierie et du
 100.000 رأسمالها  مبلغ    Conseil
ا21  درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
،  لد ر  حي  لهناء  شارع  بن سينا   
20000  لد ر   -  ) ) ملغرب  لبيضاء 
 لبيضاء   ملغرب نتيجة ل :  لتصفية 

 لود2ة.
و حدد مقر  لتصفية ب ا21 شارع 
،  لد ر  لبيضاء   بن سينا   حي  لهناء 
20000  لد ر  لبيضاء    - ) ملغرب( 

 ملغرب. 
و عيا:

و  الفاج  فريدريك     لسيد)ة( 
 92800 شارع  جاثا   12 عنو نه) ( 
)ة(  كمصفي  فرنسا   Puteaux

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856401.

119I

COMPTA-FIS

STE KAR.MESSAGERIE.
ET.COLIS SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

COMPTA-FIS
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
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STE KAR.MESSAGERIE.

ET.COLIS SARL AU شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملحل رقم 

250 شارع 27 حي سالم 1 سيدي 

س يد مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 KAR.MESSAGERIE.ET.COLIS

.SARL AU

نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عن  نيابة  غير  ملصاحبة   ألمت ة 

 آلخرين )3.5- طن(.

:  ملحل  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم 250 شارع 27 حي سالم 1 سيدي 

مكناس   50000  - مكناس  س يد 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خرشاش  منير   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خرشاش  منير   لسيد 
رقم 5 حي  ملقاومة سيدي بابا مكناس 

50000 مكناس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  خرشاش  منير   لسيد 
رقم 5 حي  ملقاومة سيدي بابا مكناس 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 91ا.
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CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

أنفلڤونص
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

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
أنفلڤونص شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 119  درب 
دقاق باب دكالة - 0020ا مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132861
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

أنفلڤونص.
قاعة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لشاي ومط م.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 119  درب 
مر كش  0020ا   - دكالة  باب  دقاق 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حاكيم  لصد2ق عنو نه) ( 
د ر سويكية  لويد ا مر كش 0020ا 

مر كش  ملغرب.
 لسيد   لصد2ق  ميا عنو نه) ( 
بالص زعير د ر    5 إقامة أ3  لشقة 
 10000 سوي�سي  قاسم  بير   لسالم 

 لرباط  ملغرب.
عنو نه) (  ماميري  أغاث   لسيدة 
30 شارع مونتيا 69003 ليوا فرنسا.
عنو نه) (  د ود  لصد2ق   لسيد 
شارع  والد فارس  لغندوري بير قاسم 

 لسوي�سي 10000  لرباط  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة   لصد2ق  ميا عنو نه) ( 
بالص زعير د ر    5 إقامة أ3  لشقة 
 10000 سوي�سي  قاسم  بير   لسالم 

 لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144278.
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OUR EXPERT

XAR TECHNOLOGY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
XAR TECHNOLOGY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

عالل  لفا�سي  ملجمع  لتجاري أنور 
شقة بالدور  لثالث رقم 32 مر كش 

- 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132995
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 XAR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TECHNOLOGY

:  لهندسة  غرض  لشركة بإ2جاز 

و الستشار ت

-  لتدريب و لشهادة 

تصميم وتصنيع وبيع  ملنتجات   -

و ألنظمة  لتكنولوجية 

  الستير د و لتصد2ر.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

أنور  عالل  لفا�سي  ملجمع  لتجاري 

32 مر كش  شقة بالدور  لثالث رقم 

- 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ك يليل منير :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 100   : عباس   لسيد  ك يليل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  منير   لسيد  ك يليل 

تجزئة فضلي عمارة 131 شقة 01 حي 

0000ا مر كش  و دي  لدهب تمارة  

 ملغرب.

 لسيد  ك يليل عباس عنو نه) ( 

تجزئة كنز  لهبة رقم 37 تمارة 0000ا 

مر كش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  ك يليل عباس عنو نه) ( 

تجزئة كنز  لهبة رقم 37 تمارة 0000ا 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 22ااا1.
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MOORE CASABLANCA

ك أ 2 س
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC

ك أ 2 س شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 
سومية إقامة شهرز د 3  لطابق 
5 شقة 22 بالمي - 20250  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568779
 29 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 دجنبر 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 2 : ك أ  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

س.
 ، بناء  ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
شركة أي   ، إد رة أي عمل   ، إنجاز 

هيئة من هيئات  لدولة ؛
عمل،  أي  إنجاز  في   ملساعدة 
ومكاتب  لتصميم  لهند�سي 

و ستشار ت  لبناء ؛
و لتسويق  و لبيع   لشر ء 
و الستشار ت  ل قارية وإد رة  ملمتلكات 

و لو�سي وبحوث رأس  ملال ؛
 قتناء أو تشييد أو تشغيل أي عقار 

مبني أو ليس بقصد تأجيره أو بي ه
جميع  مل امالت   ، وبصفة عامة 
أو  أو  ملالية  أو  لتجارية   لصناعية 
أو  ل قارية  لتي  أو  ملنقولة   ملدنية 
أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكوا  قد 

غير مباشر بأحد  ألشياء  ملشار إليها 
أعاله أو بأي أشياء مماثلة أو مرتبطة 

أو مكملة.
زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
3  لطابق  شهرز د  إقامة  سومية 
20250  لد ر   - بالمي   22 شقة   5

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد علي  لشر دي :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
علي  لشر دي  محمد   لسيد 
إقامة ساا سكوير عمارة  عنو نه) ( 
ا2002  لد ر  د ر بوعزة   3 شقة   27

 لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
علي  لشر دي  محمد   لسيد 
إقامة ساا سكوير عمارة  عنو نه) ( 
ا2002  لد ر  د ر بوعزة   3 شقة   27

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854939.
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مكتب  لدر سات  لقانونية و لجبائية

GROSSISTE VAPE
إعالا مت دد  لقر ر ت

مكتب  لدر سات  لقانونية 
و لجبائية

63، شارع الكورنيش  ل مارة ب 
 لطابق 5 ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
GROSSISTE VAPE «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي:   115، 
زنقة  بن فارس - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.522073

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 19 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم -1:  لذي 2نص على ما2لي: 
إلى  ل نو ا  نقل  ملقر  الجتماعي 
 لتالي:  111،  شارع  بو  لوقت خلف 

،  لد ر  لبيضاء
قر ر رقم -2:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم -1:  لذي 2نص على ما2لي: 

نقل  ملقر  الجتماعي للشركة
بند رقم -2:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856988.
Iا12

مكتب  لدر سات  لقانونية و لجبائية

LBP GOURMETS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  لدر سات  لقانونية 
و لجبائية

63، شارع الكورنيش  ل مارة ب 
 لطابق 5 ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
LBP GOURMETS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  برج 

كابيتال،  تقاطع ما2ن ستر2ت و شارع 
موالي عبد هللا بن  لشريف،  لقطب 
 ملالي بالد ر لبيضاء   - 20000   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570649
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LBP  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GOURMETS

غرض  لشركة بإ2جاز : مط م.

برج    : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

كابيتال،  تقاطع ما2ن ستر2ت و شارع 

موالي عبد هللا بن  لشريف،  لقطب 

 ملالي بالد ر لبيضاء   - 20000   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 IMMO OCEAN :  500  لشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

  LEGACY CAPITAL  لشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  500

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 IMMO OCEAN  لشركة 

عنو نه) ( حي  ل نق، شارع الكورنيش 

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

  LEGACY 100.000  لشركة 

سيال  ر س  ملاء،  زنقة  ا  عنو نه) ( 

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عادل لزرق           عنو نه) ( 

فيال   5 رقم   12 زنقة  زينب  تجزئة 

20000   لد ر  كاليفورنيا  بيل  2ر، 

 لبيضاء  ملغرب

بير2ز                       جاك  لويز  نيكوال   لسيد  

عنو نه) ( حي  ل نق شارع الكورنيش 

  20000  93 رقم  ر س  ل نق  زنقة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857127.

125I



3211 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

SAGEST

MEHDAOUI INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

MEHDAOUI INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 29   

 لطابق 1 تجزئة باب  لسالم طريق 

عيا  لشقف  - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEHDAOUI INVEST

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
 29 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

1 تجزئة باب  لسالم طريق     لطابق 

عيا  لشقف  - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : عدناا  ل مر ني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 750   : مهد وي   لسيدة  ميمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عدناا  ل مر ني عنو نه) ( 
شارع بورس يد 23 زنقة  ملجر  لزهور 

2  300000 فاس  ملغرب.

 لسيدة  ميمة مهد وي عنو نه) ( 
رقم 29    لطابق 1 تجزئة باب  لسالم 
فاس   30000 عيا  لشقف   طريق 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة  ميمة مهد وي عنو نه) ( 
رقم 29    لطابق 1 تجزئة باب  لسالم 
فاس   30000 عيا  لشقف   طريق 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6022.
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FAD CONSULTING

كامي بيال إيموبيلي
إعالا مت دد  لقر ر ت

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d’El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC
كامي بيال إ2موبيلي «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 151، 
زنقة أسامة بن زيد،  لطابق  لثاني، 
 مل اريفـ   لد ر  لبيضاء - 20370 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
75513ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 06 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
إجتماعية  حصة   1000 تفويت 
مملوكة للسيد محمد بلغول لفائدة 

 لسيد محمد  ملودا
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
إستقالة  لسيد محمد بلغول بصفته 
مسير  وحيد  للشركة وت ييا  لسيد 

محمد  ملودا كمسيروحيد للشركة

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
،  لسيد  ساهم  لشريك  لوحيد 
100000 درهم  بمبلغ  محمد  ملودا  
حصة   1000 له  وفي  ملقابل منحت 
100 درهم للحصة  إجتماعية بقيمة 

 لو حدة
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
مبلغ  في  محدد  رأسمال  لشركة 
 1000 مقسم إلى   ، درهم    100000
حصة إجتماعية من فئة 100 درهم، 
للشريك  وممنوحة  محررة  مكتتبة، 

 لوحيد   لسيد محمد  ملودا
على  2نص  12:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: تم ت ييا  لسيد محمد  ملودا 

كمسيروحيد للشركة 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855248.
127I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

تيغالينان لوجيستيك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،
80000، AGADIR MAROC

تيغاليناا لوجيستيك شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 
تاكاد2رت در ركا أكاد2ر ضو حي در ركا 

- 80000 أكاد2ر   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1ا2ا5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

تيغاليناا لوجيستيك.
:  لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملحلي  للبضائع لحساب  لغير
لحسابه  للبضائع   لنقل  ملحلي  

 لخاص
لحساب  للبضائع   لنقل  لدولي  

 لغير.
دو ر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تاكاد2رت در ركا أكاد2ر ضو حي در ركا 

- 80000 أكاد2ر   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد بحير رضو ا :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  رضو ا  بحير   لسيد 
دو ر تماللت  لساحل تيزنيت 85000 

تيزنيت  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  رضو ا  بحير   لسيد 
دو ر تماللت  لساحل تيزنيت 85000 

تيزنيت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120310.

128I

METROPOLE BUSINESS CENTER

PEEL BUILDING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع  لزرقطوني  لطابق3 ،  
رقم8   لد ر  لبيضاء ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
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PEEL BUILDING شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 59 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 11 رقم  لشقة 
32 - 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 PEEL  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BUILDING
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
59 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
رقم  لشقة   11  لزرقطوني  لطابق 

32 - 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد س د  محمد ت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد س د  محمد ت عنو نه) ( 
بن  زنقة روما ز وية زنقة فارس   71

حمد ا -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد س د  محمد ت عنو نه) ( 
بن  زنقة روما ز وية زنقة فارس   71

حمد ا -  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856629.
129I

FIDUCOJ

STE RAHMANI MEHDI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

FIDUCOJ
 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE RAHMANI MEHDI  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر أوالد 
قدور، عيا بني مطهر  - 64100 

جر دة  ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.38189

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   25  ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( مهدي 

نور لد2ن كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 73ا2.

130I

CRA CONSEIL

RECOUSERVICES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CRA CONSEIL
29, شارع محمد  لسادس عمارة 

ف1 رقم 12 ، 20500،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

RECOUSERVICES شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي مجموعة 
 لتقّدوم GH2-17 ،  لطابق  لثاني 
، سيدي  لبرنو�سي  - 20600   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RECOUSERVICES

تقد2م   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لخدمات و لتحصيل.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : مجموعة 

،  لطابق  لثاني   GH2-17  لتقّدوم 

- 20600   لد ر  ، سيدي  لبرنو�سي  

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

: عبد  ل زيز    لسيد  حما2مو 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  ل زيز   لسيد  حما2مو 

عدر ء  شارع  بو  3ا1  عنو نه) ( 

تجزئة  ا  شقة   1 طابق   ملر ك�سي 

 لسكن  ملريب  20570  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  ل زيز   لسيد  حما2مو 

عدر ء  شارع  بو  3ا1  عنو نه) ( 

تجزئة  ا  شقة   1 طابق   ملر ك�سي 

 لسكن  ملريب  20570  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856381..

131I

marrakech finance

IMEN CAFE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

marrakech finance

 Av Allal el fassi imm atlassi

 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc

IMEN CAFE شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ملسيرة 

1 د رقم 488  قامة بار د س  لطابق 

 الر�سي - 0000ا مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.96187

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 17 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

488  قامة  رقم  د   1 «حي  ملسيرة 

0000ا   - بار د س  لطابق  الر�سي 

 2 «2اسمينة  إلى  مر كش  ملغرب» 

1 د   محل رقم 18 عمارة 487 مسيرة 

- 0000ا مر كش   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 37ا1.

132I

ficotrad sarl

OUCH FATI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

OUCH FATI SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر تادولة 

 لز نفي  مرزكاا - 5000ا ورز ز ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 OUCH : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FATI SARL

مقاولة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مختلف أشغال  لبناء.

دو ر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

5000ا   - تادولة  لز نفي  مرزكاا 

ورز ز ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : و شكاض  مولود   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   :  لسيدة فاطمة و شكاض 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مولود و شكاض عنو نه) ( 

5000ا  دو ر تادولة  لز نفي  مرزكاا 

ورز ز ت  ملغرب.

و شكاض  فاطمة   لسيدة 

تادولة  لز نفي  دو ر  عنو نه) ( 

 مرزكاا 5000ا ورز ز ت  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد مولود و شكاض عنو نه) ( 

5000ا  دو ر تادولة  لز نفي  مرزكاا 

ورز ز ت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   27 بتاريخ   البتد ئية بورز ز ت  

2023 تحت رقم 1ا.

133I

ETABLISSEMENT GHAITI

EXTREND
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع  ل ركوب رقم 01 ، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
EXTREND شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 
رقم 137  - 73000  لد خلة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
23809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EXTREND
:  لشر ء  بإ2جاز  غرض  لشركة 
و لبيع و لتصد2ر و الستير د و لتوزيع 

و لتفاوض  لتجاري  ل ام.
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
137  - 73000  لد خلة    لسالم رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد لحبيب هد ر :  500 حصة 

بقيمة 50.000,00 درهم للحصة.
 لسيد  لبشير هد ر :  500 حصة 

بقيمة 50.000,00 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  هد ر  لحبيب   لسيد 
كلميم   81000 تجزئة  لو حة    210

 ملغرب.
حي   لسيد  لبشير هد ر عنو نه) ( 
73000  لد خلة   138 رقم   لسالم 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  هد ر  لحبيب   لسيد 

كلميم   81000 تجزئة  لو حة    210

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

2نا2ر 2023 تحت رقم 131/2023.

Iا13

ficotrad sarl

KADOMAR PRO SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

KADOMAR PRO SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 

964 حي  لوحدة ص.ب رقم 106 - 

5000ا ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KADOMAR PRO SARL

مقاولة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مختلف أشغال  لبناء - كر ء  آلالت و 

 مل د ت -  لتجارة.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 964 

حي  لوحدة ص.ب رقم 106 - 5000ا 

ورز ز ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 
1.500.000 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عمر  شطو :  7.500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 7.500   : بادي   لسيدة خد2جة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

حي   لسيد عمر  شطو عنو نه) ( 
فضر كوم 5000ا ورز ز ت  ملغرب.

عنو نه) (  بادي  خد2جة   لسيدة 
فرنسا 000ا3 فرنسا فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

حي   لسيد عمر  شطو عنو نه) ( 
فضر كوم 5000ا ورز ز ت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 03 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 51.
135I

CELYA CONSULTING

MOUDELEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 5ا
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 20610، Casablanca MAROC

MOUDELEC شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
شفشاوني محل ا كلم 11.500 

طريق 110عيا  لسبع  لد ر لبيضاء 
- 20250   لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

9ا1ا.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 نونبر   29  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    MOUDELEC
مقرها  وعنو ا  درهم   200.000
ا  محل  شارع شفشاوني   إلجتماعي 
110عيا  لسبع  طريق   11.500 كلم 
 لد ر لبيضاء - 20250   لد ر لبيضاء 
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:  لشركة غير قادرة   ملغرب نتيجة ل 
بسبب  لص وبات  ملالية  على  لبدء 

وظروف  لسوق  لحالية.
شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 11.500 كلم  ا  محل  شفشاوني 
طريق 110عيا  لسبع  لد ر لبيضاء - 

20250  لد ر لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  مضريف  بوبكر    لسيد)ة(  
 97 رقم  تجزئة  الصيل  عنو نه) ( 
28820   ملحمد2ة  ملغرب   ملحمد2ة 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
شارع   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 
شفشاوني محل ا كلم 11.500 طريق 

110عيا  لسبع  لد ر لبيضاء
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856476.
136I

 مغار عبد  لغافور

YAMA MARINE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 مغار عبد  لغافور
شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور رقم 
1  لطابق  الول تطو ا ، 93000، 

تطو ا  ملغرب
YAMA MARINE  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي د ر طوب 
 لزيتوا  زال تطو ا - 93000 تطو ا 

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

20011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2016 2نا2ر   07
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 YAMA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MARINE
غرض  لشركة بإ2جاز : تاجر قطع 

غيار  لدر جات  لنارية.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : د ر طوب 
93000 تطو ا   -  لزيتوا  زال تطو ا 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ملغربي فريد :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملغربي فريد عنو نه) ( دو ر 
 93000  لطوب  لزيتوا  زال تطو ا  

تطو ا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ملغربي فريد عنو نه) ( دو ر 
 93000  لطوب  لزيتوا  زال تطو ا  

تطو ا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر  ا0  بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2016 تحت رقم 168.

137I

ACا

M
إعالا مت دد  لقر ر ت

ACا
RUE LAFAYETTE IMMBا1 

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ،  ملغرب

M «شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: مكتب ب 
316  لطابق 3 مركز  العمال نوردمي 
 ملنطقة 3اA  ملنطقة  لحرة لطنجة  

- 90000 طنجة   ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.99291
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 20 2نا2ر 2023
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
رفع رأسمال  لشركة من 10000 2ورو 

 لى 210000 2ورو
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي:  
خفض رأسمال  لشركة من 210000 

2ورو  لى 10000 2ورو
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 

حصص رأسمال  لشركة
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

رأسمال  لشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262259.
138I

FIDIHEB

DANINOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDIHEB
9ا1 شارع اللة  لياقوة ، 20000، 

CASABLANCA  ملغرب
DANINOUR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 64 
عبد هللا  مليد وي  لطابق 1 

 لشقة 2  لد ر  لبيضاء - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DANINOUR

تنظيم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

ثقافية  فنية  وف اليات   مسيات 

و جتماعية.

 ستر د وتجارة  لفو كه  لجافة و 

 لثمور و  لشكوالته و  لبسكويت..

عبد   64  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 2 1  لشقة  هللا  مليد وي  لطابق 

 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

5ا2    :  لسيد مرو ا   لجوهري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 255   :  لسيد فيصل  لجوهري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مرو ا   لجوهري عنو نه) ( 
سمير  عمارة  علي  زنقة  لبساتيا 
200ا3  رمور   دريس  لطابق  الول  

لبناا.

 لسيد فيصل  لجوهري عنو نه) ( 

 1 طابق   9 شقة  غاندي  شارع  3ا 

20000  لد ر  لبيضاء  ب  عمارة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد مرو ا   لجوهري عنو نه) ( 
سمير  عمارة  علي  زنقة  لبساتيا 
200ا3  رمور   دريس  لطابق  الول 

لبناا

 لسيد فيصل  لجوهري عنو نه) ( 

 1 طابق   9 شقة  غاندي  شارع  3ا 

20000  لد ر  لبيضاء  ب  عمارة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856840.

139I
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Fiduciaire FICOTRAV

 STE( شركة صديقي- تراف
) SADIKI-TRAV SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسمال  لشركة

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 283
 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 STE( شركة صد2قي- تر ف
SADIKI-TRAV SARL ( شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصرأوالد 
علي ع ص ز أرفود  - 52200 أرفود  

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.16199

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2023 2نا2ر   31 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
«300.000 درهم» أي من «200.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 66/2023.
0Iا1

مناجمنت بير تونج

مناجمنت بيراتونج
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مناجمنت بير تونج
رقم 5 شارع  لحسن  الول  لطابق 
 الول حي  ل بادي ، 12000، تمارة 

 ملغرب
مناجمنت بير تونج شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 5 

شارع  لحسن  الول  ىطاتق  الول حي 
 ل بادي  تمارة 12000 تمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

137975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   01

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

مناجمنت بير تونج.

- ملشورة   : غرض  لشركة بإ2جاز 

 لقانونية

- تاسيس  لشركات

- ملحاسبة 

- در سة  ملشاريع 

-  لتسويق  لرقمي....
 5 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع  لحسن  الول  ىطاتق  الول حي 

 ل بادي  تمارة 12000 تمارة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة  2ماا  الخضر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  2ماا  الخضر عنو نه) ( 

حي  ملنصور  لدهبي رقم ا22 12000 

تمارة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة  2ماا  الخضر عنو نه) ( 

حي  ملنصور  لدهبي رقم ا22 12000 

تمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   18 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2022 تحت رقم 2482.

1Iا1

MOORISH

K Y GLOBAL ENGINEERING 
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
زنقة عبد  لكريم  لخطابي إقامة 
جو د  ل مارة 109  لشقة 3ا 

 لطابق 3 كليز مر كش ، 0000ا، 
مر كش  ملغرب

  K Y GLOBAL ENGINEERING 
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  حي 

 الزدهار مبنى 83  لطابق  لر بع رقم 
16  - 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

399اا1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 K Y   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.GLOBAL ENGINEERING
مكتب   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و لبحوث  و لتحقيقات   لدر سات 

)عقد(.
حي    : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
83  لطابق  لر بع رقم   الزدهار مبنى 

16  - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوعطرة  كوثر   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوعطرة  كوثر   لسيدة 
عبد  لحفيظ   موالي  شارع  ا5 

0000ا  لجد2دة   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بوعطرة  كوثر   لسيدة 
عبد  لحفيظ  موالي  شارع  ا5 

 لجد2دة  0000ا  لجد2دة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم -.
2Iا1

FAD CONSULTING

زاي صوفي إيموبيلي
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d’El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC
ز ي صوفي إ2موبيلي شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 62، شارع 
فاس، تجزئة سهام، متجر رقم ا، 
كاليفورنياـ   لد ر  لبيضاء - 20150 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568141
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
ز ي   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

صوفي إ2موبيلي.
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:  إلن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 62، شارع 

ا،  رقم  متجر  سهام،  تجزئة  فاس، 

 20150  - ـ  لد ر  لبيضاء  كاليفورنيا 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

50ا حصة    :  لسيد آدم عوكاشا 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد جاد عوكاشا :  50ا حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 100   : عوكاشا  2وسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عوكاشا  آدم   لسيد 

كاليفورنيا  28،تجزئة  إلسماعيلية، 

20150  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

عنو نه) (  عوكاشا  جاد   لسيد 

 62 رقم   35 زنقة   03  لحسنية 

50ا20  لد ر  مسيك  لبيضاء   بن 

 لبيضاء  ملغرب.

 لسيد 2وسف عوكاشا عنو نه) ( 

 لحسنية 3 زنقة 35 رقم 62   لبيضاء 

50ا20  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  عوكاشا  آدم   لسيد 

كاليفورنيا  28،تجزئة  إلسماعيلية، 

20150  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00854139.

3Iا1

LEADING PARTNERS

LEADING PARTNERS
إعالا مت دد  لقر ر ت

LEADING PARTNERS

 BD ABDELMOUMEN IMM 210

 G2 210 BD ABDELMOUMEN

 IMM G2، 2000، CASABLANCA

MAROC

LEADING PARTNERS «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 210 شارع 

عبد  ملومن ، شارع «حد ئق عبد 

 ملومن» ، مبنى G2 ،  لشقة رقم 7 

،  لطابق  لثالث « لد ر  لبيضاء - 

0ا203  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.360469

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 31 دجنبر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ستقالة مد2ر  لسيد محمد  ن ين ة 

، مغربي  لجنسية ، ولد في 31 مارس 

1983 في آسفي ، و ملقيم في 22 شارع 

 11 شقة   2 إبر هيم أناخاي  لطابق 

 H رقم   CIN حامل   ،  لد ر  لبيضاء 

419281

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  3ا:  لذي  رقم  بند 

ما2لي:  لشريك  مل يا مد2ر : م. محمد 

 ، مغربي  لجنسية   ، لحكازي  أميا 

في مكناس   1983 جانفي   02 ولد في 

شارع إبر هيم ناخاي  0ا  مقيم في   ،

م اريف  لد ر   19 سكنية  شقة 

، صاحب  لبطاقة  لوطنية   لبيضاء 

.D627437 رقم

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854243.

Iاا1

LEADING PARTNERS

 BUSINESS LEADING

PARTNERS
إعالا مت دد  لقر ر ت

LEADING PARTNERS

 BD ABDELMOUMEN IMM 210

 G2 210 BD ABDELMOUMEN

 IMM G2، 2000، CASABLANCA

MAROC

 BUSINESS LEADING PARTNERS

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 210 شارع 

عبد  ملومن ، شارع «حد ئق عبد 

 ملومن» ، مبنى G2 ،  لشقة رقم 7 

،  لطابق  لثالث « لد ر  لبيضاء -  - 

0ا203   لد ر  لبيضاء   ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.340843

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 31 دجنبر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ستقالة مد2ر  لسيد محمد  ن ين ة 

، مغربي  لجنسية ، ولد في 31 مارس 

1983 في آسفي ، و ملقيم في 22 شارع 

 11 شقة   2 إبر هيم أناخاي  لطابق 
 H رقم   CIN حامل   ،  لد ر  لبيضاء 

419281

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  16:  لذي  رقم  بند 

ما2لي:  لشريك  مل يا مد2ر : م. محمد 

 ، مغربي  لجنسية   ، لحكازي  أميا 

في مكناس   1983 جانفي   02 ولد في 

شارع إبر هيم ناخاي  0ا  مقيم في   ،

م اريف  لد ر   19 سكنية  شقة 

، صاحب  لبطاقة  لوطنية   لبيضاء 
.D627437 رقم

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 16 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854242.

5Iا1

FIDUGEC

NOURLAIT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

NOURLAIT شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 93 شارع 

 ملسيرة  لخضر ء  لطابق 1  لشقة 
رقم 11 - 20370  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.286995

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2018 2ونيو   25 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

بدر  )ة(  لناصري  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   3.825  لجيا 

51.000 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

)ة( بناني أسيا بتاريخ 25 2ونيو 2018.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857076.

146I

SACO CONSEIL

NINE CRAFT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SACO CONSEIL

 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8

 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

NINE CRAFT  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملحاميد 9 
رقم 3ا5 مكرر  سكجور مر كش  - 

0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 NINE  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.CRAFT

بيع    : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ، منتجات  لصناعة  لتقليد2ة 

مو د  بيع   ، و  لتصد2ر   الستير د 

 لتجميل.

:  ملحاميد  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
9 رقم 3ا5 مكرر  سكجور مر كش  - 

0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لفتاح   لسيد  لحر ك 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة.

 1.000   :  لسيدة بوساوي ناد2ة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لفتاح   لسيدة  لحر ك 
3ا5  رقم   9 عنو نه) (  ملحاميد 

مر كش  0000ا  مر كش    سكجور 

 ملغرب.

عنو نه) (   لسيد بوساوي ناد2ة  

مكرر طريق كاب فيري بر 2الا   116

مر كش  0000ا  ليج فرنسا   33950

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لفتاح   لسيدة  لحر ك 

3ا5  رقم   9 عنو نه) (  ملحاميد 

مر كش  0000ا  مر كش    سكجور 

 ملغرب

 لسيدة بوساوي ناد2ة  عنو نه) ( 

مكرر طريق كاب فيري بر 2الا   116

مر كش  0000ا  ليج فرنسا   33950

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم اا3اا1.

7Iا1

FIDUGEC

NOURLAIT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

NOURLAIT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 93 شارع 

 ملسيرة  لخضر ء  لطابق 1  لشقة 

رقم 11 - 20370  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.286995

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2018 نونبر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

بدر  لد2ن  )ة(  تفويت  لسيد 

 لناصري 1.785 حصة  جتماعية من 

7.175ا حصة لفائدة   لسيد  أصل 

)ة( أسيا بناني بتاريخ 26 نونبر 2018.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 875075.

148I

BEST COMPTA SARL

GREENLAND MALALIENE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

GREENLAND MALALIENE شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ريستنكا 
رقم 59ا  لطابق  ألر�سي  ملضيق  - 

93000 تطو ا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32823
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GREENLAND MALALIENE
مقهى   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

ومط م تقليدي..
ريستنكا   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - 59ا  لطابق  ألر�سي  ملضيق   رقم 

93000 تطو ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد زكرياء  لبهاوي :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  زكرياء  لبهاوي   لسيد 
 93000 ماللييا   قيادة  ماللييا 

تطو ا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  زكرياء  لبهاوي   لسيد 
 93000 ماللييا  قيادة  ماللييا 

تطو ا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2735.

9Iا1

FAD CONSULTING

جي إف آمي
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d’El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC
جي إف آمي شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا17، 
شارع  لزرقطوني، ز وية زنقة مو�سى 
بن نصير،  لطابق  لسابع، شقة رقم 
16ـ   لد ر  لبيضاء - 20012  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569471
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   30
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : جي إف 

آمي.
مقاولة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

أشغال  لبناء.
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ا17،   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ز وية زنقة مو�سى  شارع  لزرقطوني، 
بن نصير،  لطابق  لسابع، شقة رقم 
20012  لد ر   - ـ  لد ر  لبيضاء   16

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : شوكري  جمال   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  شوكري  جمال   لسيد 
2 سيدي  27 رقم  إقامة  ألمل عمارة 
مومن  لبيضاء 02ا20  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  شوكري  جمال   لسيد 
2 سيدي  27 رقم  إقامة  ألمل عمارة 
مومن  لبيضاء 02ا20  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855662.

150I

BELGAZI ALI

BAHIX-TRADING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

BELGAZI ALI
شارع  مير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم  ملكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب
BAHIX-TRADING SARL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : حي 

 دريسية II -11 زنقة  م ركة لهري 
-  لطابق  لسفلي . - 90000 طنجة 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.101577

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  30 دجنبر   ملؤرخ في 
شركة    BAHIX-TRADING SARL
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
 II -11 مقرها  إلجتماعي حي  دريسية 
-  لطابق  لسفلي  زنقة  م ركة لهري 
. - 90000 طنجة  ملغرب نتيجة لركود 
في  ال2ر د ت و عدم قدرة  لشركة على 

تحقيق  لربب..
و عيا:

و  رشيد    لحمد وي    لسيد)ة( 
جناا  بنونة  محمد  شارع  عنو نه) ( 
تطو ا   93000  .122- رقم  حير ندو 

 ملغرب  كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( مر د   باكريم  و عنو نه) ( 
Hoelderlin STR  2  45128  يسن 

 ملانيا  كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
حي  وفي   2022 دجنبر   30 بتاريخ 
لهري  م ركة  زنقة    II -11  دريسية 
طنجة    90000  -  . -  لطابق  لسفلي 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262395.
151I

 ئتمائية  ملحاسبة

International United Resort
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمائية  ملحاسبة
شارع أبي  لحسن  لشادلي  قامة 
شبوط رقم ا1 ، 90000، طنجة 

 ملغرب
 International United Resort
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي  سماعيل ا1  قامة موالي 
 سماعيل  لطابق 3 رقم 9 - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

379ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.International United Resort

:  الن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

موالي  ا1  قامة  موالي  سماعيل 
 90000 - 9 3 رقم   سماعيل  لطابق 

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   :  لسيد  ن مر و ئل 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد بطيش مو�سى :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 250   : بطيش  بر هيم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 - عنو نه) (  و ئل   لسيد  ن مر 

1082 109 أمستيرد م هولند .

 -  لسيد بطيش مو�سى عنو نه) ( 

4826 بريد  هولند .

 لسيد بطيش  بر هيم عنو نه) ( - 

4826 بريد  هولند .

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 - عنو نه) (  و ئل   لسيد  ن مر 

1082 109 أمستيرد م هولند 

 -  لسيد بطيش مو�سى عنو نه) ( 

4826 بريد  هولند 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262167.

152I

ASMAA MEDIA GROUP

مرافق األمان
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبرنو�سي  لبيضاء، 20000، 
 لبيضاء  ملغرب

مر فق  ألماا شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي سكن 
 ملكتب  لرئي�سي رقم 105  لطابق 
 لثالث  لشقة 16 ز وية مصطفى 

 مل اني ز 11 2نا2ر  - -  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5715ا5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 ماي   30
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
مر فق   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 ألماا.
مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
مختلفة  شغال   عمال  و  نشاء ت 
 لطرق  لصرف  لصحي.  عمال  لبناء 
و  لتقسيم و  لتجهيز و جميع  لحرف. 
 لتجارة عموالت  لسمسرة  ل قارية..

سكن   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
105  لطابق  رقم   ملكتب  لرئي�سي 
مصطفى  ز وية   16  لثالث  لشقة 
 مل اني ز 11 2نا2ر  - -  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خليد  لز كي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
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وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  خليد  لز كي   لسيد 
1 رقم د3 ع   قامة بيت  لفتب عمارة 

س  -  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  خليد  لز كي   لسيد 
1 رقم د3 ع   قامة بيت  لفتب عمارة 

س -  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2ونيو 2022 تحت رقم 826651.
153I

مكتب  لحسابات ح ل

MANBAT AL AJIAL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب  لحسابات ح ل
20 شارع  لد خلة  لطابق  الول قرية 
 لجماعة ، 30ا20،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
MANBAT AL AJIAL  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 محج 

اللة 2اقوت  لرقم 39  لطابق  الول - 
20000  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29ا570

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MANBAT AL AJIAL
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري و  الشغال  ل امة.

: 61 محج  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
اللة 2اقوت  لرقم 39  لطابق  الول - 

20000  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عبدهللا  زكي   لسيد 

 لبيضاء 20190  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  عبدهللا  زكي   لسيد 

 لبيضاء 20190  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856793.
Iا15

centre d’étude de gestion et d’organisation

HOPITAL PRIVE DE SALE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 centre d’étude de gestion et
d’organisation

 bd d’ Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

HOPITAL PRIVE DE SALE شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 7, شارع 
سبتة  قامة ر مي -  لطابق  لتاني 
, مكتب رقم 8 -  لد ر  لبيضاء - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4609

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 19 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«7, شارع سبتة  قامة ر مي -  لطابق 
 لتاني , مكتب رقم 8 -  لد ر  لبيضاء 

إلى  20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب»   -

«ز وية شارع بن جرير وشارع مد2ونة 

ت د2ل  لبند  لر بع     - - سال  )بتانة( 

من  لقانوا  ألسا�سي للشركة 11000 

سال   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856973.

155I

ZYD PLUS SARL AU

A2S GROUP

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

ZYD PLUS SARL AU

تجزئة أسكجور، صوكوما رقم 

2130، شقة رقم 5،  لطابق  الول، 

مر كش ، 0000ا، مر كش  ملغرب

A2S GROUP شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

رياض  لقصر، رقم 277 ، أزلي 

 لجنوبي، مر كش - 0000ا مر كش 

 ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8047

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 12 دجنبر 2022 تقرر إنشاء 

تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  

A2S GROUP و  لكائن بال نو ا رقم 

2 شارع و ركزيز بلوك أ منطقة  ملسيرة 

خريبكة  ملغرب و   25000  - خريبكة 

من طرف  لسيد)ة(  ل بادي   ملسير 

نبيل.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخريبكة  بتاريخ 01 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 8047.

156I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

FAHD OPTIC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
ذ ت  شركة   FAHD OPTIC
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد
 99 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 23000 بني مالل  تامكنونت   شارع 

بني مالل  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8023

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 01 2ونيو 2022 تقرر إنشاء 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
و  لكائن بال نو ا   FAHD OPTIC 5
خريبكة  مركب  لفردوس مر ب    57
خريبكة  ملغرب و  ملسير من   25000

طرف  لسيد)ة(  بريكة فهد.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   18 بتاريخ   البتد ئية بخريبكة  

2023 تحت رقم 21/2023.

157I

PALAVAS MCSAIDIA

 PALAVAS» شركة
»MCSAIDIA

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

PALAVAS MCSAIDIA
310، تجزئة طريفة 2  لس يد2ة ، 
63600،  لس يد2ة  ململكة  ملغربية
 «PALAVAS MCSAIDIA» شركة
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 310، 
تجزئة طريفة - 63600  لس يد2ة 

 ململكة  ملغربية.
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قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.5005
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل   ملؤرخ في 26 دجنبر 
 «PALAVAS MCSAIDIA» شركة 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
رأسمالها  مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
تجزئة طريفة   ،310 رقم   إلجتماعي 
63600  لس يد2ة  ململكة  ملغربية   -
و  لنهائي  اللتوقف  لشامل  نتيجة 

لنشاط  لشركة ألسباب مختلفة.
و عيا:

و  و لر وي   لسيد)ة(  لحساا  
شارع  لحسن   ،88 رقم  عنو نه) ( 
63600  لس يد2ة  ململكة   ألول 

 ملغربية كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
بتاريخ 26 دجنبر 2022 وفي رقم 310، 
63600  لس يد2ة   - طريفة  تجزئة 

 ململكة  ملغربية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 55/2023.
158I

aaf

LONICERA PLEATING SARL
إعالا مت دد  لقر ر ت

aaf
 AV OMAR IBN KHATTAB RES
 MAS PALOMAS 2 3eme etg

n°75، 90000، TANGER MAROC
  LONICERA PLEATING SARL
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

 DOUAR :وعنو ا مقرها  الجتماعي
 AIN DALIA SGHIRA LOT 414
 AOUAMA TANGER  - 90000

طنجة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.111465

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 27 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
 - رأسمال  لشركة:  خفض  ما2لي: 
خفض رأسمال  لشركة بمبلغ قدره 
«190.000 درهم» أي من «320.000 
عن  درهم»-   130.000» إلى  درهم» 

طريق تخفيض عدد  ألسهم
على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
تحويل  لشكل  لقانوني  ما2لي: 
تحويل  لشكل  لقانوني   - للشركة: 
«شركة ذ ت  ملسؤولية  للشركة من 
«شركة ذ ت مسؤلية  إلى   ملحدودة» 

محدودة ذ ت-  لشريك  لوحيد
على  2نص  03:  لذي  رقم  قر ر 
للشركة:  جد2د  مسير  ت ييا  ما2لي: 
ت ييا مسير جد2د للشركة  لسيد   -
 HARROUNI MOHAMED NOUR
لقبول  ستقالة  تب ا  وحيد  كمسير 

 ملسير
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  01:  لذي  رقم  بند 
مقتضيات  لنظام  تحييا  ما2لي: 

 ألسا�سي
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262383.

159I

FINCOSA MARRAKECH

»ABLAZ»THE ITALIAN LAB
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 0000ا، مر كش 
 ملغرب

 «ABLAZ»THE ITALIAN LAB
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 55 شارع 
محمد  لخامس عمارة جكار شقة 
رقم 33 جليز - 0000ا مر كش 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.120251
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 16 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
عمارة  محمد  لخامس  شارع   55»
0000ا   - جليز   33 جكار شقة رقم 
 GH2 «مونيك  إلى  مر كش  ملغرب» 
0000ا   - تاركة   لطابق  لسفلي 

مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 144065.

160I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

GHRIFA KRINO DIVERS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
GHRIFA KRINO DIVERS شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  - شارع 

تونس  قامة رقم 1 ،شقة 2 مكناس 
- 50000 مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.50373
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نونبر   08  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 GHRIFA KRINO  لشريك  لوحيد 
 100.000 رأسمالها  مبلغ    DIVERS
 - مقرها  إلجتماعي   وعنو ا  درهم 
 2 ،شقة   1 رقم  تونس  قامة  شارع 
مكناس  ملغرب   50000  - مكناس 

نتيجة ل :      -  لحل  ملبكر للشركة.

فاللي محمد  ت ييا  لسيد    -      

مصفًيا للشركة..

شارع   - و حدد مقر  لتصفية ب  

2 مكناس  1 ،شقة  تونس  قامة رقم 

- 50000 مكناس  ملغرب. 

و عيا:

و  فاللي  محمد     لسيد)ة(  
سكينة  اللة  21حي  رقم  عنو نه) ( 

فاس  ملغرب   30000 فاس  زو غة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

:  - شارع   لوثائق  ملت لقة بالتصفية 

تونس  قامة رقم 1 ،شقة 2 مكناس

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   06 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 1264.

161I

FINCOSA MARRAKECH

»ABLAZ «THE ITALIAN LAB
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إضافة تسمية تجارية أو ش ار 

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 0000ا، مر كش 

 ملغرب

 «ABLAZ «THE ITALIAN LAB

«شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 55 شارع 

محمد  لخامس عمارة جكار شقة 
رقم 33 جليز - 0000ا مر كش 

 ملغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو ش ار»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.120251

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 16 2نا2ر 2023 تقرر إضافة 

ش ار تجاري للشركة وهو:

LILI & OLI
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 144065.
162I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

LAS FRITAS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس  ملغرب
LAS FRITAS شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : محل رقم 
11 ، بالطابق  لسفلي عمارة  الزرق 

 السماعلةة تجزئة كاميليا بلير - 
50050 مكناس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3ا507.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2023 تقرر حل  02 فبر 2ر   ملؤرخ في 
مسؤلية  ذ ت  شركة   LAS FRITAS
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
 11 رقم  محل  مقرها  إلجتماعي 
عمارة  الزرق  بالطابق  لسفلي   ،
 - بلير  كاميليا  تجزئة   السماعلةة 
ل  نتيجة  مكناس  ملغرب   50050

للقفل  لنهائي.
و عيا:

و  طارق     لنو ري   لسيد)ة( 
عنو نه) ( شقة 26  قامة سجلماسة 
 50050 مكناس  ج  م  زنفة  لفر بي 
مكناس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
2023 وفي محل رقم  02 2نا2ر  بتاريخ 
بالطابق  لسفلي عمارة  الزرق   ،  11
 - بلير  كاميليا  تجزئة   السماعلةة 

50050 مكناس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   18 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 1488.
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FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 OMEGA GROUP SECURITE
MAROC

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 OMEGA GROUP SECURITE

MAROC شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 3 

 لرقم 25 زنقة 56 حي طارق سيدي 

 لبرنو�سي  - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.468691

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 نونبر   15  ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 OMEGA GROUP  لشريك  لوحيد 

SECURITE MAROC  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ا  درهم   10.000
زنقة   25 3  لرقم   إلجتماعي  لطابق 

 - سيدي  لبرنو�سي   طارق  حي   56

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : أزمة مالية.

و حدد مقر  لتصفية ب  لطابق 3 
56 حي طارق سيدي  زنقة   25  لرقم 

20000  لد ر لبيضاء   -  لبرنو�سي  

 ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( عبد للطيف  غنظور و 
عنو نه) (  لطابق 3  لرقم 25 زنقة 56 

 20000 حي طارق سيدي  لبرنو�سي  

)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 850517.
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GESTION ALJANOUB

PESCA DEL CAPO
إعالا مت دد  لقر ر ت

GESTION ALJANOUB

زنقة تطو ا حي  لس ادة عمارة رقم 

2  لطابق  لثالث  ل يوا ، 70000، 

 ل يوا  ملغرب

PESCA DEL CAPO  «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: حي اللة 

سكينة بوجدور - 71000 بوجدور 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.39055

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 17 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

للشركة  لى  تحويل  ملقر  الجتماعي 

:   ملنطقة  لصناعية   ل نو ا  التي 

ذي  لرسم  ل قاري   -50  2   لشطر 

عدد 17/1983  لكائن ببوجدور 

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

من  ر سمال  لشركة  رفع  ما2لي: 

000.000,00.ا   100.000,00  لى 

لشريك  بادماج   لحساب  لجاري 

 لوحيد

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

تفويت 500 حصة من طرف  لسيدة 

لصالح  لسيد سيدي   لخنجر نجاة  

بر هيم خي 

قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة  

بشريك وحيد 

على  2نص  5:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي:  ستقالة  لسيدة نجاة  لخنجر 

سيدي  ت ييا  لسيد  و  من  لتسيير 

غير  ملدة  لشركة  مسير  خي   بر هيم 

محدودة مع  المضاء

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحويل مقر  لشركة

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

رفع ر س مال  لشركة

على  2نص  7-6:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: تفويت حصص 

بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحويل  لشكل  لقانوني

على  2نص  36:  لذي  رقم  بند 

ما2لي:  لتسيير

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

02 فبر 2ر   البتد ئية بال يوا  بتاريخ 

2023 تحت رقم 3944/2023.

165I

AL MAJD CONSEILS

شركة دي. ال. ما. للنقل
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AL MAJD CONSEILS

 TARGA LOTISSEMENT SAFSAF

 N° 35 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

شركة دي. ال. ما. للنقل شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  رقم 1 

 لطابق  ألر�سي - إ2زيكي 1100-1 - 

0000ا  مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

دي. ال. ما. للنقل.

نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير-  لنقل  لوطني 

و لدولي لألمت ة غير  ملصحوبة - تأجير 

جميع م د ت  لنقل.

 1 رقم    : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 -  1-1100 إ2زيكي   -  لطابق  ألر�سي 

0000ا  مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عبد  لحق لرتب    لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  د2اا عبد  لرحماا :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  عبد  لحق لرتب عنو نه) ( 

  296 رقم  إ2زيكي  لجد2د  تجزئة 

0000ا مر كش  ملغرب.

عبد  لرحماا  د2اا   لسيد  

 476 رقم   3 بر دي  تجزئة   عنو نه) ( 

0000ا مر كش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  عبد  لحق لرتب عنو نه) (  

  296 رقم  إ2زيكي  لجد2د  تجزئة 

0000ا مر كش   ملغرب

عبد  لرحماا  د2اا   لسيد  

3 رقم 476   عنو نه) (  تجزئة  بر دي 

0000ا مر كش   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 191اا1.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE GEOREPORT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°9ا
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE GEOREPORT SARL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر 
تيسكدلت مدغرة  لر شيد2ة - 

52000  لر شيد2ة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   03 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لو حد  )ة(  تفويت  لسيد 
فر ح 250 حصة  جتماعية من أصل 
250 حصة لفائدة   لسيد )ة( لطيفة 

بولرباح بتاريخ 03 2نا2ر 2023.
)ة( حمزة   الشقر  تفويت  لسيد 
250 حصة  جتماعية من أصل 250 
لطيفة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بولرباح بتاريخ 03 2نا2ر 2023.
عبد  لو حد  )ة(  تفويت  لسيد 
85 حصة  جتماعية من أصل  فر ح 
محمد  )ة(  85 حصة لفائدة   لسيد 

س دي بتاريخ 03 2نا2ر 2023.
)ة( حمزة   الشقر  تفويت  لسيد 
 85 أصل  من  حصة  جتماعية   85
محمد  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

س دي بتاريخ 03 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ 25 2نا2ر 

2023 تحت رقم 7ا.
167I

fiduciaire belamine

 Société Al Massar
 d›investissement et de

développement immobilier
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

fiduciaire belamine

 appt 3 imm 10 rue a avenue des

 far vn meknes meknes، 50000،

meknes maroc

 Société Al Massar

 d’investissement et de

 développement immobilier

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة د ر 

 لضمانة شقة أ 5 وق ة  لزالقة م.ج 

مكناس مكناس 50000 مكناس 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

3ا577.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2022 دجنبر   12 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

«900.000 درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 

أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   02 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 13.

168I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE DOMAINE DRAA
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°9ا

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE DOMAINE DRAA

SARL  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر كبا 

لبخنك ص ب 165  لر شيد2ة  - 

52000  لر شيد2ة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   18 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

هللا   عبد  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   330 بل سري 

)ة(  330 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

2نا2ر  بلكوري بتاريخ 18  عبد  لكبير  

.2023

هللا   عبد  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   330 بل سري 

لفائدة   لسيد  حصة   330 أصل 

2نا2ر   18 بتاريخ  بل سري  ميلود  )ة( 

.2023

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ 26 2نا2ر 

2023 تحت رقم 50.
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE ETOILES ET BOUGIES
SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°9ا

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE ETOILES ET BOUGIES SARL

AU  شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر 

توروك مل ب تنجد د   لر شيد2ة 

52000  لر شيد2ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

16663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ETOILES ET BOUGIES SARL AU
غرض  لشركة بإ2جاز : مط م.

قصر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تنجد د   لر شيد2ة  مل ب  توروك 

52000  لر شيد2ة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  حماد  زر حن  
تنجد د  مل ب  مروتشة  قصر 
52000  لر شيد2ة   لر شيد2ة  

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  حماد  زر حن  
تنجد د  مل ب  مروتشة  قصر 
52000  لر شيد2ة   لر شيد2ة  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
تحت   - بتاريخ   البتد ئية بالرشيد2ة  

رقم -.

170I

 لشتيوي  دريس

 Sté TRANS ABKHAZAR
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 لشتيوي  دريس
حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/02 
رقم /ا1 ، 92150،  لقصر  لكبير 

 ملغرب
 Sté TRANS ABKHAZAR SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي بتجزئة 
بوزرود رقم 50 - 92150  لقصر 

 لكبير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Sté  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANS ABKHAZAR SARL
نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير
 الستير د و  لتصد2ر.

بتجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
92150  لقصر   -  50 رقم  بوزرود 

 لكبير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    :  لسيد أحمد  بخازر 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
 25   :  لسيدة  رحيمو  ل ثماني 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة.
 لسيدة غزالا  بخازر :  25 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  أحمد  بخازر   لسيد 
 92150  50 رقم  بوزرود  بتجزئة 

 لقصر لكبير  ملغرب.
 لسيدة  رحيمو  ل ثماني 
 50 رقم  بوزرود  بتجزئة  عنو نه) ( 

92150  لقصر لكبير  ملغرب.
عنو نه) (  غزالا  بخازر   لسيدة 
 92150  50 رقم  بوزرود  بتجزئة 

 لقصر لكبير  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  أحمد  بخازر   لسيد 
 92150  50 رقم  بوزرود  بتجزئة 

 لقصر لكبير  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبير  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 25.
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ADVALORIS 

YKS HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

YKS HOLDING  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
ليبرتي  لطابق  لثالث شقة رقم 5 

 لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 20000 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570599

 17 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 دجنبر 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 YKS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HOLDING
أنشطة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

تجارة  لسلع  ل قارية.
10 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 5 رقم  شقة  ليبرتي  لطابق  لثالث 
 20000  لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50   :  لسيد سمير خلوقي 

بقيمة 100 درهم للحصة.

75ا    : خلوقي  كنزة    لسيدة    
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

75ا    : 2اسميا   خلوقي   لسيدة  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خلوقي  سمير   لسيد 
شارع   15 رقم  الكورنيش  تجزئة 
 ملحيط  ألطل�سي  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
خلوقي عنو نه) (  كنزة    لسيدة   
شارع   15 رقم  الكورنيش  تجزئة 
 ملحيط  ألطل�سي  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
خلوقي  2اسميا     لسيدة  
 15 تجزئة الكورنيش رقم  عنو نه) ( 
شارع  ملحيط  ألطل�سي  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  خلوقي  سمير   لسيد 
شارع   15 رقم  الكورنيش  تجزئة 
 ملحيط  ألطل�سي  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856855.
172I

مركز  ألعمال  لسهم  لذهبي

كوزة بياس أوتو
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

مركز  ألعمال  لسهم  لذهبي
شارع طه عبد  لرحماا  لنجد 2 ، 

000ا2،  لجد2دة  ملغرب
كوزة بياس أوتو شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لرياض رقم 05 - 000ا2  لجد2دة 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11121
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قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر  ا1   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
أوتو   بياس  كوزة   لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
تجزئة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
000ا2  لجد2دة   -  05  لرياض رقم 
عن  :  لتوقف  ل  نتيجة   ملغرب 

 لنشاط.
تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
000ا2  لجد2دة   -  05  لرياض رقم 

 ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( هشام  كوزة و عنو نه) ( 
20 زنقة تيزنيت تجزئة سيدي مو�سى 
000ا2  لجد2دة  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 25 2نا2ر 

2023 تحت رقم 29666.

173I

د2و ا  الستادة هند  ملسكاني  لفياللي

 «AMBITION VISION » 
طموح الرؤيا   ش. م. م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

د2و ا  الستادة هند  ملسكاني 
 لفياللي

شارع  بي  لطيب  ملتنبي  قامة حياة 
 لطابق  الول م ج فاس، 30000، 

فاس  ملغرب
 « AMBITION VISION» طموح 

 لرؤيا   ش. م. م شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي بفاس، 
رقم 2ا،  لطابق  لسادس مكاتب 

أشرف، شارع عبد  لكريم بن جلوا 
- 30000 فاس   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75281

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 »   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

AMBITION VISION» طموح  لرؤيا   

ش. م. م.

 -        : بإ2جاز  غرض  لشركة 

تصد2ر  و  ستير د أي منتوج، 

مستحضر ت  لتجميل  بيع    -

 لطبي ية،  ملو د  لغذ ئية،...….                               

-  لتجارة،.

بفاس،   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
مكاتب  2ا،  لطابق  لسادس  رقم 
أشرف، شارع عبد  لكريم بن جلوا 

- 30000 فاس   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة  سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد ماجد بن عبد لرحمن بن 

2اسيا  2وب :  100 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد ماجد بن عبد لرحمن بن 

عنو نه) (  لس ود2ة   2اسيا  2وب 

00000 جده  لس ود2ة.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

س د   عبد  لحميد   لسيد 
 2 زنقة  ملوز   25 رقم  عنو نه) ( 

فاس   30000 فاس   ب   لنرجس 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6011.

Iا17

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE GOLDEN REALTIME
.DISTRIB SARL A.U

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد  لخامس رقم 03 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 000ا5، 
خنيفرة  ملغرب

 STE GOLDEN REALTIME
DISTRIB SARL A.U. شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 01 

رقم 108 و110 حي  لفتب خنيفرة  - 
000ا5 خنيفرة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

095ا.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  22 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 STE GOLDEN  لشريك  لوحيد 
  .REALTIME DISTRIB SARL A.U
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
 01 زنقة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
خنيفرة   حي  لفتب  و110   108 رقم 
 : خنيفرة  ملغرب نتيجة ل  000ا5   -

عدم  لوصول للهدف.
 01 و حدد مقر  لتصفية ب زنقة 
رقم 108 و110 حي  لفتب خنيفرة  - 

000ا5 خنيفرة  ملغرب. 
و عيا:

و  هشام   لش ر وي   لسيد)ة( 
و110   108 رقم   01 زنقة  عنو نه) ( 
خنيفرة  000ا5  حي  لفتب خنيفرة  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ   البتد ئية بخنيفرة  

2023 تحت رقم 26.
175I

«CLASS PROJET»

»CLASS PROJET» شركة
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

«CLASS PROJET»

رقم 8، زنقة  لفارسية حي  لس ادة 

بركاا ، 63300، بركاا  ململكة 

 ملغربية

شركة «CLASS PROJET» شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 36، 

زنقة 3ا حي بوهد2لة - 63300 بركاا 

 ململكة  ملغربية.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7197

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2023 2نا2ر   23  ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 CLASS» شركة   لشريك  لوحيد 

 50.000 رأسمالها  مبلغ    «PROJET

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 

 63300  - حي بوهد2لة  3ا  زنقة   ،36

 : ل  نتيجة  بركاا  ململكة  ملغربية 

لنشاط  و  لشامل   لتوقف  لنهائي 

 لشركة ألسباب مت ددة.

و حدد مقر  لتصفية ب رقم 36، 

زنقة 3ا حي بوهد2لة - 63300 بركاا 

 ململكة  ملغربية. 

و عيا:

و  كنفودي  رمضاا    لسيد)ة( 
زنقة  لفارسية   ،8 رقم  عنو نه) ( 

بركاا  ململكة   63300 حي  لس ادة 

 ملغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : رقم 36، 

بركاا   63300 حي بوهد2لة  3ا  زنقة 

 ململكة  ملغربية
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 54/2023.
176I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SIMILIA TRAVING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد  لخامس رقم 03 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 000ا5، 
خنيفرة  ملغرب

STE SIMILIA TRAVING شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حد 

بوحسوسن  ملركز  - 000ا5 خنيفرة 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

3ا27.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   16  ملؤرخ في 
 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
مبلغ رأسمالها    SIMILIA TRAVING
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 -  إلجتماعي حد بوحسوسن  ملركز  
 : ل  نتيجة  خنيفرة  ملغرب  000ا5 

عدم  لوصول للهدف.
حد  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
بوحسوسن  ملركز  - 000ا5 خنيفرة 

 ملغرب. 
و عيا:

و   لسيد)ة(  لياس   لبز زي 
بوحسوسن  ملركز   حد  عنو نه) ( 
)ة(  000ا5 خنيفرة  ملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ   البتد ئية بخنيفرة  

2023 تحت رقم 25.
177I

RHARS MAROUANE

2IFOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

RHARS MAROUANE

 SALMIA 2 JNANE JOULANE

 IMM K ETG 4 N°14

 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC

2IFOOD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لد ر 

 لبيضاء زنقة سمية إقامة شهرز د 

3 رقم 22 حي  لنخيل - 0ا203  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

925ا55.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

إدريس شريجي  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   500

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

 16 هشام   لجوطي  لطاهري بتاريخ 

2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856104.

178I

ELMA COMPTABILITE

SAMI-AB LOGISTIQUE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ELMA COMPTABILITE

 AV MOULAY ISMAIL

 RESIDENCE FARAH BLOC A

 RDC N 2 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

SAMI-AB LOGISTIQUE شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 ملنصور  بن عامر زنقة  لدريسية 
 لطابق  لثالث رقم 6 - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

99اا13
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
SAMI- : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AB LOGISTIQUE
:  لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 
لحساب  للبضائع  و لدولي   لوطني 

 لغير.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
زنقة  لدريسية  عامر   ملنصور  بن 
 لطابق  لثالث رقم 6 - 90000 طنجة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أ2وب  لسالمي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  أ2وب  لسالمي   لسيد 
زنقة بورطو  قامة نزهة 2 ط ا  لشقة 

52 90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  أ2وب  لسالمي   لسيد 
ا  ط   2 نزهة  بورطو  قامة  زنقة 

 لشقة 52 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262287.
179I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

   LABORATOIRE   LA   SANTE
   DU   SUD  D’ANALYSES
  MEDICALES  ‘ LSSAM ’

))SARL-AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق  لبر2د 310  لرئيسية 
 لرشيد2ة ، 52000،  لرشيد2ة 

 ملغرب
   LABORATOIRE   LA   SANTE

   DU   SUD  D’ANALYSES
MEDICALES  ‘ LSSAM ’  )SARL-
AU( شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 الر�سي رقم 02 شارع موالي علي 
 لشريف  لرشيد2ة  - 52000 

 لرشيد2ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

16667
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
   LABORATOIRE   LA   SANTE   DU
  SUD  D’ANALYSES   MEDICALES

.(‘ LSSAM ’  )SARL-AU
مختبر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لتحليالت  لطبية.
:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
علي  موالي  شارع   02 رقم   الر�سي 
 52000  -  لشريف  لرشيد2ة  

 لرشيد2ة  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

موالي  علوي  حفي�سي   لسيد 
 ملصطفى :  1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
موالي  علوي  حفي�سي   لسيد 
زكي  زنقة  1ا  عنو نه) (   ملصطفى 
 لد2ن  لطاو�سي طابق 3 شقة 11 حي 
 20000  ملستشفيات  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
موالي  علوي  حفي�سي   لسيد 
زكي  زنقة  1ا  عنو نه) (   ملصطفى 
 لد2ن  لطاو�سي طابق 3 شقة 11 حي 
 20000  ملستشفيات  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم اا1.
180I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

اهالن
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT
MAROC

 هالا  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي فندق  هال 
طريق  لرباط كم 5 طنجة فندق 
 هال طريق  لرباط كم 5 طنجة 

90000 طنجة  ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2579

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في ا2 غشت 2022 تم  إلعالم 
بوفاة  لشريك صالح  لد2ن  بالفريج  

 
ً
تب ا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 
مارس   31 في  لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

2022 بالشكل  ألتي :
  ، بالفريج    لسيد)ة(  لحسن 

55.068 حصة.
 لسيد)ة( كريم بالفريج  ،  55.068 

حصة.
 لسيد)ة( عبد  لهادي  بالفريج  ،  

55.068 حصة.
  ، بالفريج   عائشة    لسيد)ة( 

ا27.53 حصة.
  ، بالفريج   س اد    لسيد)ة( 

ا27.53 حصة.
  ، بالفريج   ن يمة    لسيد)ة( 

ا27.53 حصة.
  ، بالفريج   حجيبة   لسيد)ة( 

ا27.53 حصة.
 لسيد)ة( نزهة بالفريج  ،  ا27.53 

حصة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
أكتوبر   13 بتاريخ   لتجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 29ا11.
181I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

اهالن
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS
CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT
MAROC

 هالا  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي فندق  هال 
طريق  لرباط كم 5 طنجة فندق 
 هال طريق  لرباط كم 5 طنجة 

90000 طنجة  ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2579

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تم ت ييا  ا2 غشت   ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

بالفريج  لحسن  كمسير وحيد
تب ا لوفاة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
أكتوبر   13 بتاريخ   لتجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 29ا11.
182I

FIDUCIAIRE HAKIM

 RASMOUKI LOCATION«
»DE VOITURES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4063،  لجد2دة 

 لرئيسية،  لجد2دة. ، 000ا2، 
 لجد2دة  ملغرب

 RASMOUKI LOCATION DE»
VOITURES» شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لشقة رقم 

B2 مكرر،  لسفلي، تجزئة لوبيز، 
إقامة لوبيز،  لجد2دة  - 000ا2 

 لجد2دة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.19739

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   10  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 RASMOUKI LOCATION DE»
رأسمالها  مبلغ    «VOITURES
مقرها  وعنو ا  درهم   500.000,00
مكرر،   B2 رقم   إلجتماعي  لشقة 
إقامة لوبيز،  تجزئة لوبيز،   لسفلي، 
000ا2  لجد2دة  ملغرب   -  لجد2دة  
على  تمت  ملصادقة   : ل  نتيجة 

 لشركة بإجماع  ملساهميا.
مقر  لتصفية ب  لشقة  و حدد 
رقم B2 مكرر،  لسفلي، تجزئة لوبيز، 
000ا2   - لوبيز،  لجد2دة   إقامة 

 لجد2دة  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( محمد   أميا و عنو نه) ( 
3ا، تجزئة  ملسيرة،  000ا2  لجد2دة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

:  لشقة   لوثائق  ملت لقة بالتصفية 
رقم B2 مكرر،  لسفلي، تجزئة لوبيز، 

إقامة لوبيز،  لجد2دة 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 17 2نا2ر 

2023 تحت رقم 29634.

183I

TC

GOLDZAK
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

GOLDZAK شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 شارع 

اللة 2اقوت و مصطفى  مل اني 
 لطابق  لتاني  لد ر  لبيضاء - 2000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.516799

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   16  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
مبلغ    GOLDZAK  لشريك  لوحيد 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
اللة  شارع   61 مقرها  إلجتماعي 
مصطفى  مل اني  لطابق  و  2اقوت 
 2000  -  لتاني  لد ر  لبيضاء 
 لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق هدف  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب 61 شارع 
اللة 2اقوت و مصطفى  مل اني  لطابق 
2000  لد ر   -  لتاني  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  زكرياء   لزرقي   لسيد)ة( 
000ا2  عنابة  زنقة   5 عنو نه) ( 
)ة(  كمصفي   لجد2دة   ملغرب 

للشركة.
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وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855801.

184I

CABINET ZOUINE ET ASSOCIES

 GLOBAL COORDINATION
BUILDING

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET ZOUINE ET ASSOCIES

 BD EMILE ZOLA ، 20000، 1

CASABLANCA MAROC

 GLOBAL COORDINATION

BUILDING شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 332 

شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق 5 

 ل مارة 21  قامة  لريحاا,  مل اريف 

 لد ر لبيضاء - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568901

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 GLOBAL COORDINATION

.BUILDING
مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

أعمال أو إنشاء ت مختلفة

مكتب  لدر سات  الستقصائية 

و لبحثية

تشييد مباٍا كاملة: منازل ومكاتب 

من  ملباني  ل امة  وغيرها  ومتاجر 

إلى  وما  و ملباني  لزر عية  و ملر فق 

أعمال  لهندسة  إنشاء  أو   ، ذلك 

 ملدنية مثل  لطرق  لسري ة و لطرق 

و لشو رع و لجسور و ألنفاق و لسكك 

 لحد2د2ة و لطير ا  لبري و ملو نئ و 

 ، و لنهرية  ألخرى   ملشاريع  لبحرية 

وشبكات  لصرف   ، وشبكات  لري 

 ، و ملنشآت  لصناعية   ،  لصحي 

وخطوط  ألنابيب وخطوط  لكهرباء 

، و ملنشآت  لرياضية ، إلخ..

 332  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 5 شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق 

21  قامة  لريحاا,  مل اريف   ل مارة 

20000  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء - 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  كروح طارق :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   طارق   لسيد  كروح 

شقة  لوئام  اللفة  سارة   قامة 

20000  لد ر لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  طارق   لسيد  كروح 

شقة  لوئام  اللفة  سارة   قامة 

20000  لد ر لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم -.

185I

STE SIEL COMPTA SARL

شركة بوبس دوفايس

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE SIEL COMPTA SARL

 LOT NAKHIL APPT 32 HAY

 LAHRECH ، 80120، AIT

MELLOUL maroc

شركة بوبس دوفايس  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم ا 

زنقة ا212  درب  2ت د ود  لدشيرة 

80000  لدشيرة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15095

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  27 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

شركة بوبس دوفايس   مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ا  درهم   10.000

درب  ا212   زنقة  ا   إلجتماعي رقم 

80000  لدشيرة   2ت د ود  لدشيرة 

قر ر  نحالل   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لشركة.

ا  رقم  مقر  لتصفية ب  و حدد 

ا212  درب  2ت د ود  لدشيرة  زنقة 

86360  لدشيرة  ملغرب. 

و عيا:

بل باس و   لسيد)ة(  حمد رضا  

 80000 2  كاد2ر   عنو نه) (  لخيام 

 كاد2ر  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   27 بتاريخ  بانزكاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 216/2023.

186I

fiducaire  service ouidan

WATER AND SOAP
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiducaire  service ouidan
 hamama route de tanger

 residence bahri 1 er etage N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
WATER AND SOAP  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
 لشاوية شارع 2وسف  بن تاشفيا  
شارع رشيد ر�سى   لطابق ا  رقم 21 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134607
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WATER AND SOAP
غرض  لشركة بإ2جاز : -إعالنات

-  لتنظيف
-  لبستنة 

-  الستير د و لتصد2ر بشكل عام
- ألمن.

:  قامة  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تاشفيا   2وسف  بن  شارع   لشاوية 
شارع رشيد ر�سى   لطابق ا  رقم 21 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000   : شر ط  مرو ا   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  شر ط  مرو ا   لسيد 
شارع خنيفرة  ساحة بني مالل  رقم  

19 93000 تطو ا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  شر ط  مرو ا   لسيد 
شارع خنيفرة  ساحة بني مالل  رقم  

19 93000 تطو ا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262389.

187I

مكتـــب حسابــات جنر ل  ود2تاكس  ش. م. م

« IBOURKI PRIFA sarl a.u »
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتـــب حسابــات جنر ل  ود2تاكس  
ش. م. م

حي تمد2د  لزيتوا رقم 56 تكوين 
 كاد2ر ، 80000،  كاد2ر  ملغرب
 « IBOURKI PRIFA sarl a.u »

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  2ت 
محمود سيدي عبد هللا  لبوشو ري 
 شتوكة  2ت باها - 80000  شتوكة 

 2ت باها   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

26645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 2وليوز   01
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 »  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.« IBOURKI PRIFA sarl a.u
ناقل     *  : غرض  لشركة بإ2جاز 

 لبضائع لحساب  لغير.
*  شر ء وبيع مو د  لبناء.

: دو ر  2ت  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
محمود سيدي عبد هللا  لبوشو ري 
- 80000  شتوكة   شتوكة  2ت باها 

 2ت باها   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حسن   لسيد  بوركي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   حسن   لسيد  بوركي 
هللا  عبد  سيدي  محمود  دو ر  2ت 
 لبوشو ري  شتوكة  2ت باها 80000 

 شتوكة  2ت باها   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   حسن   لسيد  بوركي 
هللا  عبد  سيدي  محمود  دو ر  2ت 
 8000  لبوشو ري  شتوكة  2ت باها 

 شتوكة  2ت باها   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا0 غشت  بتاريخ   البتد ئية بانزكاا  

2022 تحت رقم 1503.
188I

FINANCIUM LLP

 SMART GLOBAL
CONSULTING

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FINANCIUM LLP
 BD ABDELMOUMEN 131,
 N°17, 4ème étage ، 20130،

CASABLANCA MAROC
  SMART GLOBAL CONSULTING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ي  قامة 
بريما  وفيس رقم 105 ، شقة 16 ، 
 لطابق 3،  ز وية مصطفى م اني و 
11 2نا2ر - 000ا2    لد ر  لبيضاء  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2978
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.SMART GLOBAL CONSULTING
غرض  لشركة بإ2جاز : • خدمات 
و لتدقيق  و لتدريب   الستشار ت 
وإصد ر  لشهاد ت لألفر د و لشركات 

و لهيئات  ل امة أو  لخاصة.
• تمثيل هيئات إصد ر  لشهاد ت 

 مل يارية  لوطنية و / أو  لدولية
و لتدقيق  و ملساعدة  •  لتدريب 
وإد رة  ملشاريع و الست انة بمصادر 
وخدمات  ستشار ت  خارجية 
وجميع  تكنولوجيا  مل لومات 
أو  لخدمات  ملت لقة   ألنشطة 

بمجال تكنولوجيا  مل لومات.
: ي  قامة  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ،  16 ، شقة   105 بريما  وفيس رقم 
ز وية مصطفى م اني و    ،3  لطابق 
000ا2    لد ر  لبيضاء    - 2نا2ر   11

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ود علي  حسن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ود علي  حسن   لسيد 
كومبوسطيال  عمارة  مر كش  شارع 
90000 طنجة    31 رقم   3 طابق  ا5 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  ود علي  حسن   لسيد 
شارع مر كش عمارة كومبوسطيال ا5 

طابق 3 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا2  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00855365.

189I

FAEC SARL

 SOCIETE DE CONCASSAGE
DE LA ROCHE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

FAEC SARL
رقم 12 شارع  لحسن  لتاني م.ح ، 

30000، فاس  ملغرب
 SOCIETE DE CONCASSAGE DE
LA ROCHE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي :  قامة 
طارق شقة 9 ط. 3 زنقة جرير - 

30000 فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.70781

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  15 دجنبر   ملؤرخ في 
 SOCIETE DE CONCASSAGE DE
شركة ذ ت  ملسؤولية   LA ROCHE
 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
 قامة طارق شقة 9 ط. 3 زنقة جرير 
فاس  ملغرب نتيجة لقر ر   30000  -

 لشركاء.
و عيا:

بر دة  محمد  ملهدي     لسيد)ة( 
شارع  درب  لورد   20 عنو نه) (  و 
فاس  ملغرب   30000  بن  لخطيب 

كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
وفي  قامة   2022 دجنبر   25 بتاريخ 
 - جرير  زنقة   3 ط.   9 شقة  طارق 

30000 فاس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5834.

190I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

RIZA CARE CENTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
RIZA CARE CENTER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ز وية زنقة 
ممر شجر  لحور و زنقة رقم ا حي 
كاسطور  - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.519607

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  01 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    RIZA CARE CENTER
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي ز وية زنقة ممر شجر 
 - حي كاسطور   ا   لحور و زنقة رقم 
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : أزمة مالية.
ز وية  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
ا  زنقة ممر شجر  لحور و زنقة رقم 
حي كاسطور  - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب. 
و عيا:

و  محفاض  زينب    لسيد)ة( 
شارع  لشفشاوني  قامة  عنو نه) ( 
 11 كاردا عيا  لسبع عمارة 18 رقم 
20000  لد ر لبيضاء  عيا  لسبع 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 853547.

191I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TAMOUNTE RICH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

 لطابق  لثالث شارع عالل  بن عبد 

هللا رقم 32  لريش ، 00ا52،  لريش 

 ملغرب

TAMOUNTE RICH  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر 

 دموما  مالكو كومليمة - 52272 

كومليمة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

16633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TAMOUNTE RICH

:  الشغال  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ملختلفة  و  لبناء

 العمال  لتجارية ) ملفاوضة(

 ملقهى.

قصر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 52272  - كومليمة   دموما  مالكو 

كومليمة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : موحى   لسيد  ديش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ديش موحى عنو نه) ( رقم 
شارع عيا  ل اطي حي   05 زنقة   02
 ليغن  لريش 00ا52  لريش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  ديش موحى عنو نه) ( رقم 
شارع عيا  ل اطي حي   05 زنقة   02

 ليغن  لريش 00ا52  لريش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 26.
192I

MASDAC

 AFRIQUIA AWCALLA
TRANSIT

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

MASDAC
 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV
 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC
 AFRIQUIA AWCALLA TRANSIT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شقة رقم 
2 عمارة 50  قامة  م عمار حي  لهدى 

- 80000  كاد2ر  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
91ا50.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 16 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«شقة رقم 2 عمارة 50  قامة  م عمار 
80000  كاد2ر  ملغرب»   - حي  لهدى 
108  لطابق  الول  رقم  «مكتب  إلى 
 - فونتي  حي   1 تيكنوبول   E بلوك 

80000  كاد2ر   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم ا12027.

193I

ETABLISSEMENT GHAITI

AMOR DEL MAR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع  ل ركوب رقم 01 ، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
AMOR DEL MAR شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

 ملسيرة 03 زنقة  لحسيمة  - 73000 
 لد خلة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
23819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AMOR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DEL MAR
:  ستغالل  غرض  لشركة بإ2جاز 

وتسيير  لبو خر و لسفن..
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ملسيرة 03 زنقة  لحسيمة  - 73000 

 لد خلة   ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : د دي  2ونس   لسيد 
درهم   100.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  د دي  2ونس   لسيد 
03 زنقة  لحسيمة عمارة  حي  ملسيرة 
 لهيبة  لشيخ ماء  ل ينيا  لطابق 01 

73000  لد خلة   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  د دي  2ونس   لسيد 
03 زنقة  لحسيمة عمارة  حي  ملسيرة 
 لهيبة  لشيخ ماء  ل ينيا  لطابق 01 

73000  لد خلة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

2نا2ر 2023 تحت رقم 139/2023.
Iا19

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE AGHA ZIZI SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شارع موالي  حفيظ ميسور ، 
33250، ميسور  ملغرب

STE AGHA ZIZI SARL AU شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  2ت 
 مليس كيكو بوملاا - 33053 بوملاا 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2323
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGHA ZIZI SARL AU
:  لبناء  بإ2جاز  غرض  لشركة 

و ألشغال  ملختلفة
 لتفاوض.

: دو ر  2ت  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بوملاا   33053  - بوملاا   مليس كيكو 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عزيزي  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عزيزي  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
عنو نه) ( دو ر  2ت فريكو كيكو بوملاا 

33053 بوملاا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عزيزي  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
عنو نه) ( دو ر  2ت فريكو كيكو بوملاا 

33053 بوملاا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   البتد ئية ببوملاا  

2023 تحت رقم 19/2023.

195I

CABINET BEN MOKHTAR

GLOBAL ETIK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d’Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90040، TANGER MAROC

GLOBAL ETIK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قرية فد ا 

شابو جماعة  لبحروييا  - 90000 

طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

21ا52.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 13 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

«قرية فد ا شابو جماعة  لبحروييا  

- 90000 طنجة  ملغرب» إلى «تقاطع 

أبي  زنقة  و  كنوا  هللا  عبد  شارع 

جرير  لطباري. تسنيم بالز   ل مارة أ 

 لطابق 8  ملكاتب 159-160-161   - 

90000 طنجة   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262230.

196I

أفاك أود2ت

SB-LIGHT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

أفاك أود2ت

2 ساحة  لكويت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة  ملغرب

SB-LIGHT SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 12 زنقة 

خالد  بن  لوليد طابق 3 رقم 8 - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

273ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

SB-  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LIGHT SARL

تاجر   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

بجملة و بتجزئة للم د ت  لكهربائية

وتصد2ر  ألجهزة  -  ستير د 
 لكهربائية وجميع  ملنتجات  ألخرى

- تسويق وتوزيع أي منتج آخر

أو  أو  لبيع  شركة  لشر ء   -

و الستير د  و إلنتاج  بال مولة 

و لتصد2ر و لتمثيل و لتأجير و لشحن 

لجميع  ملو د  عام  بشكل  و لتجارة 

و ألشياء  ملصن ة  و ملنتجات   لخام 

، وال سيما جميع  ملنتجات و مل د ت 

 مللحقة و مل د ت  ملت لقة بالكهرباء 

و آلالت  و إللكترونيات  ملنشآت 

وم د ت  لبناء  ومو د   لصناعية 

و ألدو ت  و ألجهزة  و آلالت  و ألجهزة 

 ملستخدمة في أعمال  لبناء و ألشغال 

 ل امة.

أي  وإنشاء  وتصميم  در سة   -

نوع  أي  من  كهربائية  تركيبات 

 ، صيانتها  أو  إصالحها  أو  وترميمها 

وأعمال  أعمال  أي  تنفيذ  وكذلك 

 لهندسة  ملدنية  ملت لقة بها.

- جميع در سات وتصميم وإنتاج 

وتصنيع وتسويق  لخز ئن  لكهربائية 

وجميع  مل د ت  لكهربائية 

و إللكترونية

- نقل  لبضائع.

-  لتجارة  لدولية بجميع أشكالها 

،  لتمثيل  ،  لتصد2ر  ،  الستير د 

 ، ،  ل بور  ،  لسمسرة  ،  إلرسالية 

باألصالة   ، ،  لترويج  ،  لبيع   لشر ء 

 ، عن  لغير  وبالنيابة  نفسها  عن 

و ألشياء  و ملنتجات  لجميع  ملو د 

شبه  أو  و ملو د  لخام  ملصن ة 

 ملصن ة ؛

بر ء ت  جميع  وحيازة  أخذ   -

و ل مليات  و لتر خيص   الختر ع 

في  تندرج  و ل المات  لتجارية  لتي 

غرض  لشركة أو  ستغاللها أو نقلها 

جميع  نقل  وكذلك  مساهمتها  أو 

تر خيص  لتشغيل نيابة عنها.
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- إنشاء أو حيازة أو تشغيل مباشر 

أو غير مباشر أو تأجير أو إد رة أو تأجير 

2مكن  مباني  أو  فروع  أو  عمل  أي 

من  ألشكال  شكل  بأي   ستخد مها 

ألي من  ألغر ض  ملذكورة أعاله ؛

جميع  مل امالت   ، وبصفة عامة 

 لتجارية و لصناعية و ملالية و ألور ق 

بشكل  و ل قارية  ملت لقة   ملالية 

مباشر أو غير مباشر بال�سيء  ملذكور 

أو  مشابه  آخر  غرض  بأي  أو  أعاله 

مرتبط أو 2حتمل أا ي زز تطويره بأي 

شكل من  ألشكال..

زنقة   12  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 -  8 رقم   3 طابق  خالد  بن  لوليد 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  بر هيم تشام :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 250   : صهيب  ل مر ني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد صهيب  ل مر ني عنو نه) ( 

شارع محمد بن عبد  لوهاب رقم ا5 

90000 طنجة  ملغرب.

عنو نه) (  تشام   لسيد  بر هيم 

شارع  بن   2 سيبرونور  تجزئة   8

 لخطيب 30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد صهيب  ل مر ني عنو نه) ( 

شارع محمد بن عبد  لوهاب رقم ا5 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   25 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262034.

197I

ASMAA MEDIA GROUP

BLACK STATION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبرنو�سي  لبيضاء، 20000، 
 لبيضاء  ملغرب

BLACK STATION شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
رود ني 13 شارع  حمد  ملجاطي 
 قامة لز لب  لطابق  الول رقم 8 

 مل اريف - -  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

59127ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2020 مارس   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BLACK : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.STATION
: أعمال أو  غرض  لشركة بإ2جاز 

إنشاء ت متنوعة.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع  حمد  ملجاطي   13 رود ني 
 8 رقم  لز لب  لطابق  الول   قامة 

 مل اريف - -  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة فوزية  لسلكي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة فوزية  لسلكي عنو نه) ( 
 - 2ا   رقم  تجزئة  الشر ف   اللفة 

 لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة فوزية  لسلكي عنو نه) ( 
 - 2ا   رقم  تجزئة  الشر ف   اللفة 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا0  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2020 تحت رقم 733201.

198I

LUCA CENTER

SOANN LUXURY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SOANN LUXURY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 786 
 ملكتب رقم 2  ملسار طريق  سفي 
مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132997
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOANN LUXURY
و  إد رة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

شر ء و  ستئجار  ل قار ت.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 786 
طريق  سفي  2  ملسار  رقم   ملكتب 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 CEDRIC SILVA PEREIRA لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  500

للحصة.
  SOANN SILVA PEREIRA لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  500

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 CEDRIC SILVA PEREIRA لسيد 
 10RUE PUITS DE SAINT ) (عنو نه
 ANTONIE13002 MARSEILLE

FRANCE 13001 مارسيليا فرنسا.
 SOANN SILVA PEREIRA لسيد 
 10RUE PUITS DE SAINT ) (عنو نه
 ANTONIE13002 MARSEILLE

FRANCE 13001 مارسيليا فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 CEDRIC SILVA PEREIRA لسيد 
 10RUE PUITS DE SAINT ) (عنو نه
 ANTONIE13002 MARSEILLE

FRANCE  13001 مارسيليا فرنسا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 7اااا1.
199I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

شركة كادوتا إكيبمون و نيكوس 
سرفيس سارل

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية
 AGADIR ،88000 ، ملغرب 

MAROC
شركة كادوتا إكيبموا و نيكوس 

سرفيس سارل شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 
سفلي بدو ر  كريديس سيدي  حمد 

 و عمر  - 83004  والد  لتا2مة 
 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3ا93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 
سرفيس  نيكوس  و  إكيبموا  كادوتا 

سارل.
غرض  لشركة بإ2جاز : بيع و شر ء 
و مل د ت  لرياضية/  جميع  لسلع 
و لهندسة  لألعمال  ملتنوعة  مقاول 

 ملدنية/  ستير د وتصد2ر.
محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
سفلي بدو ر  كريديس سيدي  حمد 
83004  والد  لتا2مة   - عمر    و 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 عاما  سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لحسيا  لطالب  عنو نه) ( 
بدو ر  كريديس سيدي  محل سفلي 
83004  والد  لتا2مة   حمد  و عمر  

 ملغرب.
عنو نه) (  حد ا  قدور   لسيد 
بدو ر  كريديس سيدي  محل سفلي 
83004  والد  لتا2مة   حمد  و عمر  

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لحسيا  لطالب  عنو نه) ( 
بدو ر  كريديس سيدي  محل سفلي 
83004  والد  لتا2مة   حمد  و عمر  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بتارود نت    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 81.
200I

FICOGE AG

SOUSS BLANC PRESSE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FICOGE AG

رقم 22عمارة  فر ا3شارع  لحسن 

 AGADIR، 800000، لتانى  كاد2ر 

AGADIR MAROC

SOUSS BLANC PRESSE شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم10 

تجزءةٱلبلد2ة ٱمسرناط ٱكاد2ر - 

8000 ٱكاد2ر 80000.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2873

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2023 2نا2ر   13 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

وسع  ٱ2ت  )ة(  تفويت  لسيد 

آلحسيا 1.000 حصة  جتماعية من 

لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 

2نا2ر   13 ٱ2وب ٱ2ت وسع بتاريخ  )ة( 

.2023

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

2نا2ر  ا2  بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120208.

201I

Gm Consulting

NAZIM PROD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Gm Consulting

108  لزبير بن  ل و م  لطابق  لثاني 

 لرقم ا ، 20303،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

NAZIM PROD شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5ا زنقة 
عبد  لقادر مفتكر  لطابق  لثاني 
 لرقم ا - 20000  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.469373

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   18  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  NAZIM PROD  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
زنقة  5ا  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
مفتكر  لطابق  لثاني  عبد  لقادر 
20000  لد ر  لبيضاء    - ا   لرقم 
في  رغبة  لشركاء   : نتيجة ل   ملغرب 

 لتصفية.
زنقة  5ا  و حدد مقر  لتصفية ب 
مفتكر  لطابق  لثاني  عبد  لقادر 
20000  لد ر  لبيضاء    - ا   لرقم 

 ملغرب. 
و عيا:

و  موالي  محمد    لسيد)ة(  
16 شارع ي قوب  ملنصور  عنو نه) ( 
 20000  22  لطابق  لثاني  لرقم 
)ة(   لد ر  لبيضاء   ملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : 5ا زنقة 
مفتكر  لطابق  لثاني  عبد  لقادر 

 لرقم ا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856666.
202I

IZDIHAR CONSEIL

DREAM FEWA   دريم فووة
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL
  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

دريم فووة   DREAM FEWA شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي نور5، 
مكتب BاB3  لطابق2، شارع 
 لحسن  لثاني، كليز  - 0000ا  

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132931
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
دريم   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DREAM FEWA   فووة
د ر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لضيافة.
نور5،   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع  BاB3  لطابق2،  مكتب 
0000ا    - كليز    لحسن  لثاني، 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد هللا بن صالح بن علي 
 لزهر ني :  1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بن  صالح  بن  هللا  عبد   لسيد 
دو ر بل كيد   علي  لزهر ني عنو نه) ( 

0000ا  مر كش  مر كش.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بن  صالح  بن  هللا  عبد   لسيد 
دو ر بل كيد  علي  لزهر ني عنو نه) ( 

0000ا  مر كش  مر كش
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 1ا3اا1.
203I

AL ASSASSE AFFAIRES

ABOUSSAIF EDDINE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

AL ASSASSE AFFAIRES
 لشقة 5 أ  ل مارة 15  لطابق  لثاني 
زنقة سبو  ملد2نة  لجد2دة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775
ABOUSSAIF EDDINE  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 
 لحمد2  ملحل رقم 8 ويسالا  - 
5ا500  ويسالا مكناس  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
7ا97ا.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 02 2وليوز 2022 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 8 رقم  «عمارة  لحمد2  ملحل  من 
ويسالا مكناس  5ا500    - ويسالا  
 ملغرب» إلى «رياض ويسالا 1  تجزئة 
ا11  لجزء2  ملحل رقم 7 ويسالا  - 

5ا500 ويسالا مكناس   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   17 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 23ا.
Iا20

RHARS MAROUANE

2IFOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

RHARS MAROUANE
 SALMIA 2 JNANE JOULANE

 IMM K ETG 4 N°14
 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC
2IFOOD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي   لد ر 
 لبيضاء زنقة سمية إقامة شهرز د 3 
رقم 22 حي  لنخيل  -  0ا203   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
925ا55.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( موالي إسماعيل  
أ2ت أكر م 500 حصة  جتماعية من 
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
دجنبر   07 إدريس شريجي بتاريخ  )ة( 

.2022
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854007.

205I

KHADAMAT YASSINE

كونتنانتال هوم بويلدنك
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KHADAMAT YASSINE
 RES ATTAOUFIK GH 5 IMM
 47 H ETG 3 APPT 14 CASA ،

20660، CASABLANCA MAROC
كونتنانتال هوم بويلدنك شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 5 
شارع عبد هللا بن 2اسيا عمارة 

15 بيلدوا طابق 5 - 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
564395

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

كونتنانتال هوم بويلدنك.
مقاولة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
عمارة  2اسيا  بن  هللا  عبد  شارع   5
20000  لد ر   -  5 بيلدوا طابق   15

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بليز2د  بر هيم   لسيد 
مصطفى  مل اني  لطابق  زنقة   352
20130  لد ر  لبيضاء  2  لبيضاء 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بليز2د  بر هيم   لسيد 
مصطفى  مل اني  لطابق  زنقة   352
20130  لد ر  لبيضاء  2  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 848267.
206I

OUTSOURCING ADVISORY

 CAFE GLACIER
RESTAURANT MICHIGAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

OUTSOURCING ADVISORY
 RUE AIT OURIR ، 22000، 7ا 

CASABLANCA MAROC
 CAFE GLACIER RESTAURANT
MICHIGAN  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
 298 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 20000 شارع  لزرقطوني و لزر وي - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.39631

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2023 2نا2ر   03  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 CAFE GLACIER RESTAURANT

رأسمالها  مبلغ     MICHIGAN

مقرها  وعنو ا  درهم   500.000

شارع  لزرقطوني   298  إلجتماعي 

20000  لد ر  لبيضاء   - و لزر وي 

 ملغرب نتيجة ل : ال2وجد نشاط.

 298 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 20000 شارع  لزرقطوني و لزر وي - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:

و  فصال  أحمد     لسيد)ة( 

عنو نه) ( لندا  ململكة  ملتحدة 250 

لندا  ململكة  ملتحدة كمصفي   329

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856432.

207I

 ئتمانية زهير

BEN BURGERS
إعالا مت دد  لقر ر ت

 ئتمانية زهير
زنقة  بن عائشة عمارة باريس 

 لطابق  لتالت مكتب رقم 11 كيليز 

مر كش ، 0000ا، مر كش  ملغرب

BEN BURGERS «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: زنقة  بن 

عائشة إقامة حاج عبد  لكبير رقم 

31  لطابق  لسفلي متجر رقم 2  

جليز - 0000ا مر كش  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.92875

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في ا2 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تب ا ل قد بيع  لحصص  إلجتماعية 

في  و ملسجل   20/01/2023 بتاريخ 

مر كش بتاريخ 24/01/2023 و  لذي 

بموجبه باع  لسيد  المالي  سماعيل 

للسيد  إجتماعية  حصة   5  200

بردجي محمدو  

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

لقر ر لشريك  لوحيد  تب ا  ما2لي: 

حصة   5  200 لسيد بردجي محمدو 

 24/01/2023 بتاريخ  إجتماعية 

بتاريخ  بمر كش  و  ملسجل 

قرر  لشريك  لوحيد   25/01/2023

ش.م.م.   BEN BURGERS لشركة 

ذ ت  لشريك  لوحيد  لت د2الت 

أ-  لتوزيع  لجد2د للحصص   لتالية: 

 5 محمدو200  بردجي   لسيد  

بردجي  ت ييا  ب-  إجتماعية  حصة 

 BEN لشركة  وحيد  كمسير  محمدو 

شريك  ذ ت  ش.م.م.   BURGERS

وحيد ملدة غير محددة مكاا  لسيد 

و  لسيد  المالي  محمد   المالي 

 سماعيل  للذ ا  ستقالو من مهامهم 

كمساعد2ن مسيير2ن للشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لحصص  إلجتماعية

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

رأس مال  لشركة

على  2نص  ا1:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: تسيير  إلد رة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   03 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 19ااا1.

208I

ASMAA MEDIA GROUP

MIRAMAX TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبرنو�سي  لبيضاء، 20000، 
 لبيضاء  ملغرب

MIRAMAX TRAVAUX شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي مركز 

 عمال  شر ق تجزئة د2اما  خضر 
تجزئة رقم 16 شقة 31  - -  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

567303
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   28
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MIRAMAX TRAVAUX
: أعمال أو  غرض  لشركة بإ2جاز 

إنشاء ت متنوعة.
مركز   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
د2اما  خضر  تجزئة   عمال  شر ق 
تجزئة رقم 16 شقة 31  - -  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد طريس حسن  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد طريس حسن  

 - 2ا   لساسفة تجزئة  الشر ف رقم 

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   لسيد طريس حسن  

 - 2ا   لساسفة تجزئة  الشر ف رقم 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 853223.

209I

FIDUCIAIRE

MAVIDECO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
MAVIDECO شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا1 زنقة 
كومليمة  - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
95ا91.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 أبريل   18  ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

MAVIDECO  مبلغ   لشريك  لوحيد 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

ا1 زنقة كومليمة  -  مقرها  إلجتماعي 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : نشاط  لشركة ضئيل و لم يسجل 

بسبب  سنو ت  عدة  مند  تقدم   ي 

 لركود  لدي شهده  لقطاع.

زنقة  ا1  و حدد مقر  لتصفية ب 

20000  لد ر لبيضاء   - كومليمة  

 ملغرب. 

و عيا:
و   لسيد)ة(  لحسيا   ملودا 
رقم   5 زنقة  كوبا  حي  عنو نه) ( 
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب  ا1 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : ا1 زنقة 

كومليمة  لد ر لبيضاء
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

غشت 2022 تحت رقم 833035.

210I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SILVIO INVEST
عقد تسيير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 مل نويوا(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
 SILVIO INVEST

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 29 
  SILVIO INVEST 2022 أعطى  نونبر 
5ا957  بالسجل  لتجاري   ملسجل 
حق  بمر كش  باملحكمة  لتجارية 
 لتسيير  لحر لألصل  لتجاري  لكائن 
ب حي سيدي بن سليماا درب سيدي 
 حمد  لسو�سي 179  ملد2نة - 0000ا 
  MENACHA مر كش  ملغرب لفائدة 
دجنبر   01 من  تبتدئ  سنة   3 ملدة 
 2025 نونبر   30 في  تنتهي  و   2022
5.000ا  قيمته  شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

211I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MORDECHAI GRAUZAM
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبردعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 0000ا، مر كش  ملغرب
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MORDECHAI GRAUZAM شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبردعي رقم 02 جيليز - 0000ا 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132271
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   27
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MORDECHAI GRAUZAM
بيت   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لضيافة أو مشغل  لرياض
  ستير د بيع  لتاجر بالجملة 

أو  ل مليات  وبيع  ملباني  شر ء   
 ل قارية  ألخرى.

ساحة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
موالي  لحسن  قامة  شارع   لحرية 
0000ا   - جيليز   02 رقم   لبردعي 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 GRAUZAM  لسيد 
 MORDECHAI NISSANE :  1.000

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 GRAUZAM  لسيد 
MORDECHAI NISSANE عنو نه) ( 

 سر ئل - -  سر ئل.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 GRAUZAM  لسيد 
MORDECHAI NISSANE عنو نه) ( 

 سر ئل - -  سر ئل
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 0ا35ا1.
212I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

W.B CONCIERGERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبردعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 0000ا، مر كش  ملغرب
W.B CONCIERGERIE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 
 سفي  لرويضات 3 تقامة 86 - 

0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5ا1319
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 شتنبر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 W.B  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CONCIERGERIE
إد رة د ر   : غرض  لشركة بإ2جاز 

 لضيافة
خدمة كونسيرج

تنظيم  ألحد ث ) ألحد ث(..
طريق   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 -  86 تقامة   3  سفي  لرويضات 

0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    :  لسيد وديع بربزي 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 38  لسيد وديع بربزي عنو نه) ( 
  BIS RUE OLIVIER METRA  75020

باريس  فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 38  لسيد وديع بربزي عنو نه) ( 
  BIS RUE OLIVIER METRA  75020

باريس  فرنسا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   23 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم 2ا29ا1.
213I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KB MANAGEMENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبردعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 0000ا، مر كش  ملغرب
KB MANAGEMENT شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبردعي رقم 02 جيليز - 0000ا 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132079
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   11
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 KB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MANAGEMENT

تقد2م   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

أساس  على   لخدمات  لرياضية 

فردي أو مؤس�سي

إد رة  لرياضييا.

ساحة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

موالي  لحسن  قامة  شارع   لحرية 

0000ا   - جيليز   02 رقم   لبردعي 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    :  لسيد كمال مكاوي 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 LAZARO BENJAMIN  لسيد 

حصة   RAPHAEL HENRY :  50

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مكاوي  كمال   لسيد 

   CHEMIN DES TERRIES  311

ANTIBES 06600  فرنسا.

 LAZARO BENJAMIN  لسيد 

 22 عنو نه) (   RAPHAEL HENRY

  AV DE LA CROIX DES GARDES

CANNES  06400 فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  مكاوي  كمال   لسيد 

   CHEMIN DES TERRIES  311

ANTIBES 06600 فرنسا

 LAZARO BENJAMIN  لسيد 

 22 عنو نه) (   RAPHAEL HENRY

  AV DE LA CROIX DES GARDES

CANNES  06400 فرنسا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   30 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم 143206.

Iا21
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 MARRAKECH LUXURY
RESORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبردعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 0000ا، مر كش  ملغرب
  MARRAKECH LUXURY RESORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبردعي رقم 02 جيليز - 0000ا 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132373
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.MARRAKECH LUXURY RESORT
غرض  لشركة بإ2جاز : شر ء وبيع 
 ملباني أو غيرها من  ل مليات  ل قارية
إنشاء ت  أو  أعمال  مقاول 

مختلفة.
ساحة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
موالي  لحسن  قامة  شارع   لحرية 
0000ا   - جيليز   02 رقم   لبردعي 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  BITTON BENJAMIN :  لسيد 
50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 BELLAICHE GILLES  لسيد 
SALOMON :  50 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 BITTON BENJAMIN  لسيد 
91  لنخيل  3رقم  عنو نه) (  ملكيس 

 لجنوبي 0000ا مر كش  ملغرب.
 BELLAICHE GILLES  لسيد 
 -  - تونس  عنو نه) (   SALOMON

تونس.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 BITTON BENJAMIN  لسيد 
91  لنخيل  3رقم  عنو نه) (  ملكيس 

 لجنوبي 0000ا مر كش  ملغرب
 BELLAICHE GILLES  لسيد 
 -  - تونس  عنو نه) (   SALOMON

تونس
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   16 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 143674.
215I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

GHOST CONSULTING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبردعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 0000ا، مر كش  ملغرب
GHOST CONSULTING  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ساحة 
 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبردعي رقم 02 جيليز - 0000ا 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132625
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   26
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GHOST CONSULTING
:  لتنظيم  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 إلد ري
مركز  التصاالت  لهاتفية

مزود  ألعمال.
ساحة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
موالي  لحسن  قامة  شارع   لحرية 
0000ا   - جيليز   02 رقم   لبردعي 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 HADJOU SHARIM  لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  100

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 HADJOU SHARIM  لسيد 
2ا شارع بن تومرت  قامة  عنو نه) ( 

 لياقو  0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 HADJOU SHARIM  لسيد 
2ا شارع بن تومرت  قامة  عنو نه) ( 

 لياقو  0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر  ا2  بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 3999ا1.
216I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SOJASAF INVEST
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبردعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 0000ا، مر كش  ملغرب

SOJASAF INVEST  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ساحة 

 لحرية شارع موالي  لحسن  قامة 
 لبردعي رقم 02 جيليز - 0000ا 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOJASAF INVEST
تأجير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

غرفة أو شقة مفروشة
مد2ر  مللكية.

ساحة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
موالي  لحسن  قامة  شارع   لحرية 
0000ا   - جيليز   02 رقم   لبردعي 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 VELASQUEZ  GOMEZ لسيدة 
حصة   LUISA FERNANDA :  100

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 VELASQUEZ  GOMEZ لسيدة 
عنو نه) (   LUISA FERNANDA

ESPAGNE - -  سبانيا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 VELASQUEZ  GOMEZ لسيدة 
عنو نه) (   LUISA FERNANDA

ESPAGNE - -  سبانيا
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   13 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 143624.
217I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KALISO TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبردعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 0000ا، مر كش  ملغرب
KALISO TRAVAUX  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زينيت 

بيزنيس زنقة مسلم بوكار  لشقة ا1 
باب دكالة  - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
31ا132

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر  ا0 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KALISO TRAVAUX
تركيبات   : غرض  لشركة بإ2جاز 

كهربائية
م د ت كهربائية.

زينيت   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ا1  بيزنيس زنقة مسلم بوكار  لشقة 
باب دكالة  - 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة مريم  ملد2وري  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة مريم  ملد2وري  عنو نه) ( 
محمد  لزغاري  نفا    15 رقم   ملنار 

20000  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد مريم  ملد2وري  
محمد  لزغاري  نفا    15 رقم   ملنار 

20000  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   17 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 3737ا1.
218I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ALBANE ELBAROUDI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبردعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 0000ا، مر كش  ملغرب
ALBANE ELBAROUDI شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملتجر 
بالطابق  الر�سي  لقسمة 5 س رقم 
333 نامنصورت  - 0000ا مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132717
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALBANE ELBAROUDI
ع  ُمصِنّ  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
أو  لزبادي  أو  لجبا  ملطبوخ   لجبا 
عمليات  خالل  من  ذلك  غير  أو 

ميكانيكية.
:  ملتجر  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
س رقم   5 بالطابق  الر�سي  لقسمة 
مر كش  0000ا   - نامنصورت    333

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : جو د  لبرودة    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيدة جو د  لبرودة  
تاركة  لرحامنة س ادة   9012 بلوك 

0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد جو د  لبرودة  
تاركة  لرحامنة س ادة   9012 بلوك 

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 101اا1.

219I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

OLEANDRA INVEST
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إضافة تسمية تجارية أو ش ار 

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي  لحسن  قامة  لبردعي 
عمارة ب  لشقة رقم 2  لحي 

 لشتوي، 0000ا، مر كش  ملغرب
OLEANDRA INVEST  «شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: فيال 
BLONDIN  جناا  لحارتي  لقصر  - 

0000ا مر كش  ملغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو ش ار»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في ا2 2نا2ر 2023 تقرر إضافة 

ش ار تجاري للشركة وهو:
RESTAURANT L’ENDROIT

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
2نا2ر   30 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 222اا1.
220I

FINCOSA MARRAKECH

 FORMATION
 INVESTISSEMENT
 DEVELOPPEMENT

 ENERGETIQUE
-MANAGEMENT-FIDEM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 0000ا، مر كش 
 ملغرب

 FORMATION INVESTISSEMENT
 DEVELOPPEMENT

 ENERGETIQUE
MANAGEMENT-FIDEM- شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 

 لنو ة A زنقة   بن سينا  لطابق 5 
رقم 52  - 0000ا مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.118521
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  ا1 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 FORMATION INVESTISSEMENT
 D E V E L O P P E M E N T
ENERGETIQUE MANAGEMENT-
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 10.000 رأسمالها  مبلغ    -FIDEM
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
 لنو ة A زنقة   بن سينا  لطابق 5 رقم 
- 0000ا مر كش  ملغرب نتيجة    52

ل :  ن د م  لنشاط.
ب  قامة  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لنو ة A زنقة   بن سينا  لطابق 5 رقم 

52  - 0000ا مر كش  ملغرب. 
و عيا:

و  بوسالم  محمد    لسيد)ة( 
تجزئة  م  لفردوس  ح  عنو نه) ( 
طريق  لبيضاء    82 رقم   الختيار 
)ة(  0000ا مر كش  ملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 144069.
221I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

SERRE - INNO SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI
 لشارع  لرئي�سي عمارة بوتكسوست 

 لطابق  لثالث رقم 11 بيوكرى 
 شتوكة  2ت بها ، 86000، بيوكرى 

 ملغرب
SERRE - INNO SARL AU  شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 65 د 
تجزئة  ألمل أ2ت عميرة  شتوكة أ2ت 

باها  - 87200 بيوكرى   ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.16047

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2023 2نا2ر   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   99.000,00»

«1.000,00 درهم» إلى «100.000,00 
تقد2م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد2ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   البتد ئية بانزكاا  

2023 تحت رقم ا25.
222I

G.H.A PROMO

G.H.A PROMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

G.H.A PROMO
إقامة بريما مكتب 105 شقة 16 

ناصية مصطفى  مل اني و 11 2نا2ر 
 لد ر  لبيضاء ، 20300،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
G.H.A PROMO شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 
بريما مكتب 105 شقة 16 ناصية 

مصطفى  مل اني و 11 2نا2ر   - 
20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23ا570
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 G.H.A  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PROMO
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
إقامة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ناصية   16 شقة   105 مكتب  بريما 
مصطفى  مل اني و 11 2نا2ر   - 20300 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  غميج عبد  لحق :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  غميج عبد  لحق عنو نه) ( 
لهر وييا   96 20رقم  م  حي  لخالقة 

00ا20  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  غميج عبد  لحق عنو نه) ( 
لهر وييا   96 20رقم  م  حي  لخالقة 

00ا20  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856616.
223I

CABINET BAHMAD

XO WINE & SPIRITS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش 
إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش، 

0000ا، مر كش  ملغرب
XO WINE & SPIRITS  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 
2  في  ليميا، شقة رقم 6، ز وية زنقة 
طارق  بن زياد و  بن عائشة،  إقامة 
 كسال سيور، عمارة 18،  - 0000ا 

مر كش   ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.120957

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 12 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

2  في  ليميا، شقة رقم  «مكتب رقم 
ز وية زنقة طارق  بن زياد و  بن   ،6

عائشة،  إقامة  كسال سيور، عمارة 

إلى  0000ا مر كش   ملغرب»   -   ،18
2» ز وية زنقة  « مللك  ملسمى «وسيم 

مر كش    0000ا   - سبو و بن عطية  

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144358.

Iا22

CABINET BAHMAD

DIVAS-M
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CABINET BAHMAD

إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 

ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش 

إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 

ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش، 

0000ا، مر كش  ملغرب

DIVAS-M شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رياض 

 لبستاا، قاعة بناهد، درب بونو ر، 
رقم 01 مد2نة  - 0.000ا مر كش 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.117229

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تقرر حل 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   DIVAS-M

 10.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
درب  بناهد،  قاعة  رياض  لبستاا، 
0.000ا   - مد2نة    01 رقم  بونو ر، 

مر كش  ملغرب نتيجة لقر ر لشركاء.

و عيا:

 لسيد)ة(  سيرجي   فشيفتسيف 

و عنو نه) ( 30 شارع دي فرير برونيل  

فرنسا كمصفي  توركوينج     59200

)ة( للشركة.
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و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

رياض  وفي   2023 فبر 2ر   02 بتاريخ 

درب بونو ر،  قاعة بناهد،   لبستاا، 

مر كش  0.000ا   - مد2نة    01 رقم 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 359اا1.

225I

ATLAS AFFAIRES BUSINESS CONSULTING

ويلنس تريدينغ
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ATLAS AFFAIRES BUSINESS

CONSULTING

 hotel de rabat ، 10100، RABAT

MAROC

ويلنس تريد2نغ شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عند شركة 

نيدوم سارل 00ا شارع  لحسن 2 

شقة رقم 5 د2ور  لجامع  لرباط - 

10060  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

165093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   12

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

: ويلنس   إلقتضاء بمختصر تسميتها 

تريد2نغ.

غرض  لشركة بإ2جاز :  الستتير د 

جميع  ملو د  لشبه  بيع  و لتصد2ر 

 لصيدلية.

عند   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع  00ا  سارل  نيدوم  شركة 
د2ور  لجامع   5 شقة رقم   2  لحسن 

 لرباط - 10060  لرباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : نزهة  بوسناا   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  نزهة  بوسناا   لسيدة 
حي و د   3 شقة  ا1  تجزءة  ملصبني 

 لذهب تمارة 12000 تمارة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  نزهة  بوسناا   لسيدة 
حي و د   3 شقة  ا1  تجزءة  ملصبني 

 لذهب تمارة 12000 تمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   27 بتاريخ   لتجارية بالرباط  

2022 تحت رقم 10912.
226I

ريدكوم

3M FRERES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ريدكوم
10 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 

26100، برشيد  ملغرب
3M FRERES شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 65 حي 
موالي رشيد  - 26100 برشيد 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17655
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 3M  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FRERES
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
حي   65  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
موالي رشيد  - 26100 برشيد  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
سر ج  لد2ن   لسيد  لبوعز وي 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
سر ج  لد2ن   لسيد  لبوعز وي 
رشيد   موالي  حي   65 عنو نه) ( 

26100 برشيد  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
سر ج  لد2ن   لسيد  لبوعز وي 
رشيد  موالي  حي   65 عنو نه) ( 

26100 برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   البتد ئية ببرشيد  

2023 تحت رقم 166.
227I

تادلة لإلستشارة

RAUCHDI ARCHITECTS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

تادلة لإلستشارة
312 شارع  لحسن  لثاني  لطابق 
 لثالث ، 23000، بني مالل  ملغرب
RAUCHDI ARCHITECTS شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 309 
شارع محمد  لخامس  لطابق  لثاني 
 لشقة 3  - 23000 بني مالل   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

13615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   01

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RAUCHDI ARCHITECTS

مهندس   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

م ماري.

 309  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع محمد  لخامس  لطابق  لثاني 

 لشقة 3  - 23000 بني مالل   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

9.000ا1  مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

90ا1   : رشدي  منال   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة منال رشدي عنو نه) ( حي 

بني  3ا 23000  3 رقم   لصفاء بلوك 

مالل   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة منال رشدي عنو نه) ( حي 

بني  3ا 23000  3 رقم   لصفاء بلوك 

مالل   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 25 2نا2ر 

2023 تحت رقم 15ا1.

228I
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FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

شاف كويزنيي فرن�سي
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH
 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC
شاف كويزنيي فرن�سي شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم ا 
عمارة د 1شارع موالي عبدهللا - 

80000  كاد2ر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

227ا5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   06
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شاف   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

كويزنيي فرن�سي.
:  لتكوين  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملستمر.
ا  رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - عبدهللا  موالي  1شارع  د  عمارة 

80000  كاد2ر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
0.000ا  رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ودرين جوا شارل غابتي 
درهم   100 بقيمة  حصة  00ا    :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ودرين جوا شارل غابتي 
 73000 ا شتنبر  70 شارع  عنو نه) ( 

1 شامبيري فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ودرين جوا شارل غابتي 
 73000 ا شتنبر  70 شارع  عنو نه) ( 

1 شامبيري فرنسا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120295.

229I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE SAYOZI MEDIA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع  لفد ء تجزئة سميرة تاونات  
000ا3   ملغرب تاونات، 000ا3، 

تاونات  ملغرب
STE SAYOZI MEDIA SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لفرح 
تيسة  تيسة 000ا3 تاونات  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2253
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAYOZI MEDIA SARL
غرض  لشركة بإ2جاز : مطب ة.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي  لفرح 
تيسة  تيسة 000ا3 تاونات  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : س يد   لسيد  لبكلول 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  لزينبي  حمد :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  لبكلول س يد 
000ا3  تاونات  تيسة  حي  ملحلة 

تاونات  ملغرب.
عنو نه) (   لسيد  لزينبي  حمد 
تجزئة زهيرة  لزهور  شارع بيروت53 

2 فاس 30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  لبكلول س يد 
000ا3  تاونات  تيسة  حي  ملحلة 

تاونات  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ   البتد ئية بتاونات  

2023 تحت رقم 35.
230I

BOUSSATTA IMMOBILIERE

BOUSSATTA IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

BOUSSATTA IMMOBILIERE
 RUE SALAH BEN 12

 GHADBANE LOTS FADILA LOT
ENTRE SOL ، 90000 160، طنجة 

) ملغرب(
 BOUSSATTA IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 
 لرباط  ملجمع  لسكني  ل رفاا 
 ملجموعة 10 عمارة 5  لطابق 

 ألر�سي رقم 82 - 90000 طنجة 
 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.113029
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في ا0 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«طريق  لرباط  ملجمع  لسكني  من 
 5 عمارة   10  ل رفاا  ملجموعة 

 90000  -  82 رقم   لطابق  ألر�سي 
زنقة صالح   12» إلى  طنجة  ملغرب» 
 بن  لغضباا تجزئة فضيلة  لقط ة 
طنجة    90000  - 160  لسدة  رقم 

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1513.
231I

NAJD SYSTEMES

NAJD SYSTEMES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NAJD SYSTEMES
 CASA CASA، 20250،

CASABLANCA MAROC
NAJD SYSTEMES SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 7ا1 شارع 

 ملقاومة إقامة أفا  لطابق  لثاني 
 لشقة 22  لد ر لبيضاء 20250 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

539675
ا1  عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 مارس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 NAJD  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.SYSTEMES SARL
برمجة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لتطبيقات و  ملو قع.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 7ا1 شارع 
أفا  لطابق  لثاني  إقامة   ملقاومة 
 20250 22  لد ر لبيضاء   لشقة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:



3241 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

عبد لرحمن  بن  عبدهللا   لسيد 
بن حمد  ل وده :  ا33 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة.
 333   : تاج  عبد ل الي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد بدر لد2ن تاج :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد لرحمن  بن  عبدهللا   لسيد 
عنو نه) (  لرياض  حمد  ل وده  بن 
20000  لرياض   لس ود2ة 

 لس ود2ة.
عنو نه) (  تاج  عبد ل الي   لسيد 
د ر ملاا بلوك س عارة 88 رقم ا ع س 

20250  لد ر لبيضاء  ملغرب.
 لسيد بدر لد2ن تاج عنو نه) ( د ر 
ع س  ا  رقم   88 ملاا بلوك س عارة 

20250  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد لرحمن  بن  عبدهللا   لسيد 
عنو نه) (  لرياض  حمد  ل وده  بن 
 لس ود2ة 20000  لرياض  لس ود2ة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 13105.

232I

FIDUCIAIRE ELMANSOURI

ATANAN AGRI SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE ELMANSOURI
 لشارع  لرئي�سي عمارة بوتكسوست 

 لطابق  لثالث رقم 11 بيوكرى 
 شتوكة  2ت بها ، 86000، بيوكرى 

 ملغرب
ATANAN AGRI SARL AU  شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر أ2ت 
أمس ود أ2ت عميرة  شتوكة أ2ت 

باها  - 87200 بيوكرى   ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12613

بمقت�سى  لجمع  ل ام 

2نا2ر   26 في   إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسمال  لشركة  رفع  تم   2023

درهم»   380.000,00» قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   20.000,00» من  أي 

  : طريق  عن  درهم»  «00.000,00ا 

تقد2م حصص نقد2ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ   البتد ئية بانزكاا  

2023 تحت رقم 255.

233I

CEDECOM

BOUDIN CHATEAUNEUF
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

BOUDIN CHATEAUNEUF شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 

03 عمارة 18 شارع  لقدس سيدي 

م روف  لد ر  لبيضاء - 20200 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.260619

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2023 تقرر حل  03 فبر 2ر   ملؤرخ في 

شركة   BOUDIN CHATEAUNEUF

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 

شارع  لقدس سيدي   18 عمارة   03

م روف  لد ر  لبيضاء - 20200  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب نتيجة الملنافسة.

و عيا:
و  بهلول  عثماا    لسيد)ة( 
 27 رقم   13 زنقة   1 وفاق  عنو نه) ( 
20200  لد ر   أللفة  لد ر  لبيضاء 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
وفي  لد ر   2023 فبر 2ر   03 بتاريخ 
20200  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857085.
Iا23

مكتب م يشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

STE TRANS JADNOUR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

مكتب م يشة للحسابات و 
 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليماا ، 200ا1، سيدي سليماا 

 ملغرب
STE TRANS JADNOUR  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب 
رقم 3 قامة  لياسميا رقم 25 شارع 
ي قوب  ملنصور  - 000ا1  لقنيطرة 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.62011

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2023 2نا2ر  ا2  في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
محمد بن نور  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
2نا2ر  ا2  بتاريخ  محمد  لخم�سي 

.2023
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 02 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 72ا.
235I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

شركة التكنولوجيات في التكوين 

واالستشارات
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE COMPTA

PRECISION

 N° 103 AVENUE ABDELLAH

 GUENNOUN CITE SALAM ،

80000، AGADIR MAROC

شركة  لتكنولوجيات في  لتكوين 

و الستشار ت شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 35 

شارع 11 2نا2ر حي  لد خلة - 80000 

 كاد2ر  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

129ا1.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 فبر 2ر   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  لناصر  )ة(  تفويت  لسيد 

حصة  جتماعية   200 وحي  لد2ن 

00ا حصة لفائدة   لسيد  من أصل 

)ة(  دريس  لبوخاري بتاريخ 23 2نا2ر 

.2023

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   02 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120319.

236I

KHADAMAT YASSINE

كونتنتال هوم بويلدنك
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

KHADAMAT YASSINE

 RES ATTAOUFIK GH 5 IMM

 47 H ETG 3 APPT 14 CASA ،

20660، CASABLANCA MAROC

كونتنتال هوم بويلدنك  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لرقم 
5 شارع عبد هللا بن 2اسيا عمارة 

بيلدوا  لطابق 5  لرقم 5  لبيضاء - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.564395
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 2نا2ر  ا0   ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( بليز2د  

زينب كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856994.
237I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

SN2ER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 
صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
SN2ER شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
سكيكيمة زنقة 10 رقم 121 - 

70000  ل يوا  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
9ا390.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 09 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 121 رقم   10 «شارع سكيكيمة زنقة 
«حي  إلى  70000  ل يوا  ملغرب»   -
ا0شارع حماا  لفتو كي رقم   ملسيرة 

15 - 73000  لد خلة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ   البتد ئية بال يوا  

2023 تحت رقم 3841.
238I

CABINET CONSEIL ACHOURI

instant conseil
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
instant conseil شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 56 شارع 

 لفور ت شقة 12 -  مل اريف - 
20330  لد ر  لبيضاء. - 20000  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
21227ا.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 11 مارس   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    instant conseil
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
شارع  لفور ت شقة   56  إلجتماعي 
20330  لد ر   - -  مل اريف   12
20000   لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء. 

 ملغرب نتيجة ل :  نحالل مبكر.
و حدد مقر  لتصفية ب 56 شارع 
 - -  مل اريف   12 شقة   لفور ت 
20330  لد ر  لبيضاء - 20000   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و   لسيد)ة( سولية    لبوعيا�سي  
 imm 35 سيتي  جولف  عنو نه) ( 
بوسكورة  5  ملد2نة  لخضر ء  شقة 
20000   لد ر  لبيضاء   لنو صر- 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2022 تحت رقم 819838.
239I

FIDCOFISC

 SMGA CONSEIL ET
NEGOCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA MAROC
 SMGA CONSEIL ET NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع لال 
2اقوت و شارع  ل رعار  ل مارة 9 

 لطابق ا  لشقة 17 إقامة كاليس - 
20250  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SMGA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CONSEIL ET NEGOCE
مكتب   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
،  لتكوين  و  ألبحاث   لدر سات 

و ملو كبة
و  للو زم  شر ء  مل د ت  بيع 

 لصناعية و  مل لوماتية.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 9 لال 2اقوت و شارع  ل رعار  ل مارة 
 - إقامة كاليس   17 ا  لشقة   لطابق 

20250  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : لفصيحي   أمل   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
500 حصة    :  لسيد رشيد قر ر  

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيدة أمل لفصيحي  
 73 عمارة  تجزئة  المل  حي  لقدس 
 20600 سيدي  لبرنو�سي   07 رقم 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حي  عنو نه) (  قر ر  رشيد   لسيد 
صبري  إقامة  تجزئة  المل   لقدس 
 20600 سيدي  لبرنو�سي   07 رقم 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيدة أمل لفصيحي  
 73 عمارة  تجزئة  المل  حي  لقدس 
 20600 سيدي  لبرنو�سي   07 رقم 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857038.

0Iا2

مكتب  لخبرة في  ملحاسبة

STE LA JOIE FRERES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

مكتب  لخبرة في  ملحاسبة
20 زنقة  بن بطوطة ، 52000، 

 لر شيد2ة  ملغرب
STE LA JOIE FRERES SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 ألمل رقم 21 - 52000  لرشيد2ة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
95ا10.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  23 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    STE LA JOIE FRERES SARL
وعنو ا  درهم   90.000 رأسمالها 
رقم  تجزئة  ألمل  مقرها  إلجتماعي 
21 - 52000  لرشيد2ة  ملغرب نتيجة 

ل :  ن د م فرص  ل مل.
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تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
52000  لرشيد2ة   -  21 رقم   ألمل 

 ملغرب. 
و عيا:

و  محمد   وجو    لسيد)ة( 
 21 رقم  تجزئة  ألمل  عنو نه) ( 
كمصفي  52000  لرشيد2ة  ملغرب 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 64.

1Iا2

vercac

EDENIA IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

vercac
 le شارع  نفا 1 زنقة موز ر  قامة

petit paradis طابق 5 مكتب 18 ، 
20053،  لد ر لبيضاء  ملغرب

EDENIA IMMOBILIER شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 217،  
ز وية زنقة  ألخوة و شارع  لزر 

قطوني،  لطابق 6، رقم 23،   لد ر 
 لبيضاء. - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

378643
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2017 ماي   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EDENIA IMMOBILIER

:  لتطوير  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ل قاري وأعمال  لبناء..

  ،217  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

ز وية زنقة  ألخوة و شارع  لزر قطوني، 

 لطابق 6، رقم 23،   لد ر  لبيضاء. - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد جمال ميد ر :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

سميرة  لشريف   لسيدة 

 100 500 حصة بقيمة    :  ملس ودي 

درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ميد ر  جمال   لسيد 

محمد  زنقة   7 ا  م  ج  تجزأة  ملنار 

 20000  لفا�سي  نفا  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

سميرة  لشريف   لسيدة 

مصاله  تجزأة  عنو نه) (   ملس ودي 

فيال رقم 7 شارع عبد  لهادي بوطالب 

20000  لد ر   نفا  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  ميد ر  جمال   لسيد 

محمد  زنقة   7 ا  م  ج  تجزأة  ملنار 

 20000  لفا�سي  نفا  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

سميرة  لشريف   لسيدة 

مصاله  تجزأة  عنو نه) (   ملس ودي 

فيال رقم 7 شارع عبد  لهادي بوطالب 

20000  لد ر   نفا  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2وليوز 2017 تحت رقم 00636446.

2Iا2

FIDUCIAIRE L’ENTENTE

DIVMETALS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE L’ENTENTE

10 زنقة نهرو رقم  م.ج ، 50000، 

مكناس  ملغرب

DIVMETALS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  1020 

تجزءة  ملنصور مكناس  ملغرب 

50000 مكناسة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

351اا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر   2022 أكتوبر   31 في   ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسمالها  مبلغ    DIVMETALS

مقرها  وعنو ا  درهم   10.000

تجزءة  ملنصور   1020  إلجتماعي  

مكناسة   50000 مكناس  ملغرب 

 ملغرب نتيجة ل :  لركود  القتصادي 

و قلة  المكانيات.

 1020 و حدد مقر  لتصفية ب  

مكناس  ملغرب  تجزءة  ملنصور 

50000 مكناسة  ملغرب. 

و عيا:

و  مساق  مهدي     لسيد)ة( 

تجزءة  ملنصور   1020 عنو نه) (  

مكناسة  ملغرب   50000 مكناس 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   31 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 1336.

3Iا2

CABINET FCCA ATLAS

TRANSPORT ASOUM
إعالا مت دد  لقر ر ت

CABINET FCCA ATLAS
 AVENUE  ALLAL EL FASSI

 LOTISSEMENT  RATMA IMM
 89 APPT 5,1ER ETAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
TRANSPORT ASOUM «شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: محل رقم 

3 حي كوغرد   2ت  ورير  لحوز - 
2050ا مر كش  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.36067

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 23 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
حصص:باع  لسيد  تفويت  ما2لي: 
1200 حصة  لتي   ملزو�سي   لحسيا 
للسيد  النطاكي  في  لشركة  2متلكها 

محمد 
على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
تحويل  لشكل  لقانوني  ما2لي: 
مسؤولية  ذ ت  شركة  من  للشركة: 
مسؤولية  ذ ت  شركة  محدودة  لى 

محدودة ذ ت شريك وحيد
على  2نص  03:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة. 
من  ل نو ا  لقد2م مو ز را فاسكا 
د ود  2ت  ورير  لى  ل نو ا  سيدي 
حي كوغرد   2ت   3  لحالي محل رقم 

 ورير  لحوز مر كش
قر ر رقم ا0:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت ييا مسير جد2د للشركة: ستقالة 
 لسيد  لحسيا  ملزو�سي من منصب 
مسير للشركة و ت ييا  لسيد  النطاكي 

محمد  مسيروحيد  للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  ا0:  لذي  رقم  بند 
ما2لي:  ملقر  الجتماعي للشركة.محل 
حي كوغرد   2ت  ورير  لحوز   3 رقم 

مر كش
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على  2نص  07:  لذي  رقم  بند 
0000ا2  ر سمال  لشرك  ما2لي: 
حصة  00ا2  ل  مقسمة  درهم 

مملوكة للسيد  النطاكي محمد
على  2نص  12:  لذي  رقم  بند 
ما2لي:  لتسيير: لسيد  النطاكي 

محمد  مسيروحيد  للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   23 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 889.
Iاا2

FIDUCIAIRE ARRAHMA HISSABAT SARL

SOCIETE NEGOCE FILS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

 FIDUCIAIRE ARRAHMA
HISSABAT SARL

 Boulevard ALLAL BEN
 ABDELLAH N° 10ا, RDCE LE
 ،PARIS 4EME étage ، 60000

MAROC وجدة
SOCIETE NEGOCE FILS   شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
اا1  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 30000  - هريرة  لزهور  شارع  بي 

فاس  ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.27927

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2023 تم  إلعالم  2نا2ر  ا2   ملؤرخ في 
مهد وي  هللا  عبد  بوفاة  لشريك 
 
ً
تب ا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 
2نا2ر   18 في  لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

2023 بالشكل  ألتي :
  ، عرقبي   خد2جة   لسيد)ة( 

2.550 حصة.
  ، مهد وي   محمد   لسيد)ة( 

3.570 حصة.
  ، مهد وي   هشام   لسيد)ة( 

3.570 حصة.
 لسيد)ة(  لهام مهد وي  ،  1.785 

حصة.
 لسيد)ة(  2ماا مهد وي  ،  1.785 

حصة.

 لسيد)ة( مريم مهد وي  ،  1.785 

حصة.

 لسيد)ة( زينب مهد وي  ،  1.785 

حصة.

 لسيد)ة(  نس مهد وي  ،  3.570 

حصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6028.

5Iا2

CABINET FCCA ATLAS

RIGHT CARS MOROCCO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET FCCA ATLAS

 AVENUE  ALLAL EL FASSI

 LOTISSEMENT  RATMA IMM

 89 APPT 5,1ER ETAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 RIGHT CARS MOROCCO

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد

محل  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
عيا مزو ر  قامة  زنقة  الخاء   5 رقم 

مر كش  0000ا   -  ملنزل  لجد2د  

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.78081

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 19 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

5 زنقة  الخاء عيا مزو ر  «محل رقم 

0000ا   -  قامة  ملنزل  لجد2د  

بن  زنقة   75» إلى  مر كش  ملغرب» 

 -   2 رقم  1  لشقة  عائشة  لطابق 

0000ا مر كش   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 1462.

246I

STE CONSEIL MAROC

KEVIN PROMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
KEVIN PROMO شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  لخامس عمارة محمد  لطابق 
6 رقم 15  تطو ا 93000 تطو ا 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.27595

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2022 2نا2ر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
كوهن  بشرى  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( غالي  

كوهن بتاريخ 26 2نا2ر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر  ا2  بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2022 تحت رقم 615.
7Iا2

STE CONSEIL MAROC

KOHEN PLAST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
KOHEN PLAST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملنطقة 

 لصناعية, تجزئة 109 طريق مارتيل 
تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4787
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
كوهن   بشرى   )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   3.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   5.300
 2ماا حميش بتاريخ 20 أبريل 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
أبريل   28 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2022 تحت رقم 1116.
248I

SAMIR FIDUCIAIRE

TM AUTO PRESTIGE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
TM AUTO PRESTIGE شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : محل رقم 
2،في رقم 130س، جناا مكناس 
02، مكناس.  - 50000 مكناس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.53397

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   27  ملؤرخ في 
شركة ذ ت   TM AUTO PRESTIGE
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 
رقم 2،في رقم 130س، جناا مكناس 
مكناس   50000  - مكناس.    ،02

 ملغرب نتيجة لقفل  لتصفية.
و عيا:

و  مس ودي  طارق     لسيد)ة( 
 ،03 130س،  لشقة  عنو نه) ( 
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 ،02 مكناس  جناا   ،01  لطابق 
مكناس  ملغرب   50000 مكناس. 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
2023 وفي محل رقم  27 2نا2ر  بتاريخ 
2،في رقم 130س، جناا مكناس 02، 

مكناس.  - 50000 مكناس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1596.

9Iا2

NOUSSAH CONSULTING

 COMPAGNIE DE
 COMMERCE ET SERVICE

))CCS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COMPAGNIE DE COMMERCE
ET SERVICE )CCS( شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا17 شارع 
 بن تاشفيا  ملحل رقم 3  ملغرب 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.440857

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   12  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 COMPAGNIE DE COMMERCE
مبلغ رأسمالها    )ET SERVICE (CCS
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
تاشفيا  شارع  بن  ا17   إلجتماعي 
 20000 3  ملغرب  رقم   ملحل 
 لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : عدم 

 لقدرة على تحقيق أهد ف  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب ا17 شارع 
 20000  -  3  بن تاشفيا  ملحل رقم 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:
 لسيد)ة( حدو  أويحيا و عنو نه) ( 
رقم  عزيزي  أمبسا  شارع  لناضور 
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب   16

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856677.
250I

مقاولة في  لحسابات

 numidia de commerce de
services

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

مقاولة في  لحسابات
32 شارع محمد  لخامس  لحسيمة 
ص.. ب ا33، 32000،  لحسيمة 

 ملغرب
 numidia de commerce de
services شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قرب  ملركز 
 لفالحي  مزورا  لحسيمة - 32000 

 لحسيمة   ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3525

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2023 2نا2ر   27 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 numidia ذ ت  لشريك  لوحيد 
مبلغ    de commerce de services
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي قرب  ملركز  لفالحي 
 مزورا  لحسيمة - 32000  لحسيمة  
 ملغرب نتيجة ل : تغيير  لكلي للنشاط 

 لتجاري.
قرب  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 -  ملركز  لفالحي  مزورا  لحسيمة 

32000  لحسيمة  ملغرب. 

و عيا:

بخرو و  عبد  لخالق     لسيد)ة( 
عنو نه) (  2ت مو�سى و عمر  مزورا 

- لحسيمة 32000  لحسيمة   ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم ا3.

251I

CEDECOM

CAFE EL ACHHABI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

CAFE EL ACHHABI شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي :  لحي 

 لصناعي أوالد صالح س يا تجزئة 
رقم 31 بوسكورة  لد ر  لبيضاء - 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.336829

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2023 تقرر حل  02 فبر 2ر   ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   CAFE EL ACHHABI

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لحي 

تجزئة   لصناعي أوالد صالح س يا 
 - بوسكورة  لد ر  لبيضاء   31 رقم 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

الملنافسة.

و عيا:

 لسيد)ة( عبد  لسالم   بن فكيكة 

بوج د2ة  دو ر  لهو مي  عنو نه) (  و 

بوسكورة  لد ر  لبيضاء 20200  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

وفي  لد ر   2023 فبر 2ر   02 بتاريخ 

20200  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856923.

252I

FB2H CONSEILS

ERRACHDY CAR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FB2H CONSEILS

 N°05 BLOC P CITE LA

 RÉSISTANCE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

ERRACHDY CAR SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي «تيفليت 

TF » 82 رقم 10153/28 رقم 92 

 ملجمع   لتجاري تيفليت - 5000ا 

ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ERRACHDY CAR SARL

تأجير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدوا سائق.
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«تيفليت   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 92 رقم   28/10153 رقم   TF  »  82
5000ا   - تيفليت   ملجمع   لتجاري 

ورز ز ت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : محمد   لسيد  لر شدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   :  لسيد  لر شدي  بر هيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لر شدي محمد عنو نه) ( 
ترميكت  تكمي  لجد2د  لجنوبية 

45006 ورز ز ت  ملغرب.
 لسيد  لر شدي  بر هيم 
ترميكت  تكمي  لجد2د  عنو نه) ( 

45006 ورز ز ت  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد صد2قي عنو نه) ( 
سكورة  لوسط  بويحيى  دو ر  والد 

5502ا ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   03 بتاريخ   البتد ئية بورز ز ت  

2023 تحت رقم 52.

253I

NOTAIRE BOULGHODAN MOHAMED

FIGUERES IMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 NOTAIRE BOULGHODAN
MOHAMED

 لحي  الد ري، عمارة  نطاليا  لناظور 
، 62000،  لناظور  ملغرب

FIGUERES IMO شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

عاريض  لناضور - 62000  لناضور 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25211

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   22

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FIGUERES IMO

تجارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ل قار ت.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

62000  لناضور   - عاريض  لناضور 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.025.000 درهم، مقسم كالتالي:

 -

 : دحماا  عبد  لحكيم   لسيد 

20250 بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

دحماا  عبد  لحكيم   لسيد 

عنو نه) ( حي عاريض  لناظور 6200 

 لناظور  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

دحماا  عبد  لحكيم   لسيد 

عنو نه) ( حي عاريض  لناظور 6200 

 لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 03 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5270.

Iا25

FIDPER

شركة بيدار توزيع
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDPER

 OUISLANE ، 50080، MEKNES

MAROC

شركة بيد ر توزيع شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملحل 

 لكائن برقم 19 درب 2 زنقة 

 ملحمد2ة حي  إلزدهار ويسالا  - 

50080 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58041

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

بيد ر توزيع.

تاجر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

أدو ت صحية.

:  ملحل  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لكائن برقم 19 درب 2 زنقة  ملحمد2ة 

حي  إلزدهار ويسالا  - 50080 مكناس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بيد ر فؤ د :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

رقم   لسيد بيد ر فؤ د عنو نه) ( 
19 درب 2 زنقة  ملحمد2ة حي  إلزدهار 

ويسالا  50080 مكناس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
رقم   لسيد بيد ر فؤ د عنو نه) ( 
19 درب 2 زنقة  ملحمد2ة حي  إلزدهار 

ويسالا  50080 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   19 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم ا27.
255I

نوا مناجمنت

RALAIN PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

نوا مناجمنت
زنقة عمر بن  ل اص  قامة و دي 

 لذهب طابق ا رقم 29 ، 90000، 
طنجة  ملغرب

RALAIN PRIVE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
عالل  لفا�سي رقم 20 طابق 2 مكتب 

2 تطو ا - 93000 تطو ا    ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32709
 15 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 دجنبر 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RALAIN PRIVE
غرض  لشركة بإ2جاز : *  لتدريب 

ودعم  لتدريس.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
عالل  لفا�سي رقم 20 طابق 2 مكتب 

2 تطو ا - 93000 تطو ا    ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة رجاء  لبوطي :  50 حصة 
بقيمة 50.000 درهم للحصة.

حصة   50   : عدناا  لن   لسيد 
بقيمة 50.000 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رجاء  لبوطي   لسيدة 
شارع  لحسن  لثاني زنقة و د  لبهت 
تطو ا   1 رقم   1  قامة نور   لطابق 

93000 تطو ا  ملغرب.
 لسيد عدناا  لن عنو نه) ( شارع 
 لحسن  لثاني زنقة و د  لبهت  قامة 
نور   لطابق 1 رقم 1 تطو ا 93000 

تطو ا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  رجاء  لبوطي   لسيدة 
شارع  لحسن  لثاني زنقة و د  لبهت 
تطو ا   1 رقم   1  قامة نور   لطابق 

93000 تطو ا  ملغرب
عنو نه) (  محمد  لبوطي   لسيد 
شارع  لحسن  لثاني زنقة و د  لبهت 
تطو ا   1 رقم   1  قامة نور   لطابق 

93000 تطو ا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
29 دجنبر   البتد ئية بتطو ا  بتاريخ 

2022 تحت رقم 3736.
256I

HAJARMOUNAR

SOCOI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HAJARMOUNAR
 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid
 LAAYOUNE ، 70000،

LAAYOUNE MAROC
SOCOI شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 0ا 
حي بئر  نزر ا سوق  لز ج  ل يوا. - 

70000  ل يوا  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

505اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCOI

كل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

- لتأجير  - لبيع  عمليات  لشر ء 

- لبناء و النتاج.....
0ا  رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - حي بئر  نزر ا سوق  لز ج  ل يوا. 

70000  ل يوا  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 100 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة خد2جة بن لي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : بن لي  خد2جة   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة خد2جة بن لي عنو نه) ( 

ج مانويل جونز ليس مارتن اا ص.ب 

1 ب  35001 الس باملس  سبانيا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة خد2جة بن لي عنو نه) ( 

ج مانويل جونز ليس مارتن اا ص.ب 

1 ب  35001 الس باملس  سبانيا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

02 فبر 2ر   البتد ئية بال يوا  بتاريخ 

2023 تحت رقم 3942/2023.

257I

ABYMATEC SARL

ABYMATEC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ABYMATEC SARL

12 ممر بوجنفيلي عيا  لسبع  لد ر 

 لبيضاء ، 20590،  لبيضاء  ملغرب

ABYMATEC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 12 ممر 

بوجنفيلي عيا  لسبع  لد ر  لبيضاء 

- 20590  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.209483

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    ABYMATEC

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

عيا  بوجنفيلي  ممر   12  إلجتماعي 

20590  لد ر   لسبع  لد ر  لبيضاء - 

ل دم   : ل  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 

 جر ء  ي نشاط.

ممر   12 و حدد مقر  لتصفية ب 

بوجنفيلي عيا  لسبع  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 20590  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:

بنروى  عبد  لحفيظ    لسيد)ة( 

بوجنفيلي عيا  ممر   10 و عنو نه) ( 

20590  لد ر   لسبع  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857166.

258I

audilex accounting

RESILYANS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
RESILYANS شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي ، شارع حسن بن 

 ،B .مبارك ،  قامة   لخطابية ، بنا2ة
 لطابق، 3 - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
132587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   21
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RESILYANS
 : بإ2جاز  غرض  لشركة 
في  و لتدقيق   الستشار ت 

 إلستر تيجية و إلد رة.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
بن  حسن  شارع   ،  لكريم  لخطابي 
 ،B .مبارك ،  قامة   لخطابية ، بنا2ة
 لطابق، 3 - 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ربيع  لبدوي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  ربيع  لبدوي   لسيد 
عملية  لوردة B1 رقم 13 شارع عالل 

 لفا�سي 0000ا  مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ملهدي أبانا بناني عنو نه) ( 
بساتيا تارجا إ2لوت 3 إم ؛ 7 مو فق. 

ا2 0000ا  مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   23 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 143958.
259I

euromaritima

 TECHNICAL SOURCING
AND CONSULTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

euromaritima
7ا1 شارع محمد  لخامس  قامة 
 لقنطرة رقم 15 ، 90000، طنجة 

 ملغرب
 TECHNICAL SOURCING AND

CONSULTING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 زنقة 
محمد2ة  قامة ريكس  لطابق 2 رقم 

13 - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134567
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 TECHNICAL SOURCING AND

.CONSULTING
در سة و   : غرض  لشركة بإ2جاز 

تنفيذ  ملشاريع
و  لتجارة  و لتصد2ر   الستر د 

 اللكترونية.

زنقة   10  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
2 رقم  محمد2ة  قامة ريكس  لطابق 

13 - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد عمر جمهور 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حلحول  ملر بط  عماد   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.
بقيمة   500  :  لسيد عمر جمهور 

100 درهم.
 : حلحول  ملر بط  عماد   لسيد 

500 بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  جمهور  عمر   لسيد 
شارع  بو بكر  لر زي  قامة كليمنتيا 
طنجة    90000  25 رقم  ا   لطابق 

 ملغرب.
حلحول  ملر بط  عماد   لسيد 
زنقة بن عبد  لصادق    80 عنو نه) ( 

90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  جمهور  عمر   لسيد 
شارع  بو بكر  لر زي  قامة كليمنتيا 
طنجة    90000  25 رقم  ا   لطابق 

 ملغرب
حلحول  ملر بط  عماد   لسيد 
زنقة بن عبد  لصادق    80 عنو نه) ( 

90000 طنجة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262355.
260I

FIDUCIAIRE BAMMOU

NOVARES MOROCCO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
NOVARES MOROCCO شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 ل صام 7 كلم طريق طنجة شارع 

 ل صام 7 كلم طريق طنجة 000ا1 
 لقنيطرة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.46757
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2022 دجنبر   19 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم»   64.884.900» قدره 
إلى  درهم»   69.199.400» من 
طريق  عن  درهم»   134.084.300»
د2وا  لشركة  مع  مقاصة  إجر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 460.
261I

 منجمنت مخكتينغ فينوس

 ELP Training and coaching
SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

منجمنت مخكتينغ فينوس
عمارة هليوت شقة 33 شارع محمد 

 لبقال جليز ، 0000ا، مر كش 
 ملغرب

 ELP Training and coaching SARL
AU   شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد)في طور 
 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 
هليوت شقة 33 جليز عمارة هليوت 

شقة 33 جليز 0000ا مر كش 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.96629
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نونبر   28  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 ELP Training  لشريك  لوحيد 
مبلغ      and coaching SARL AU
وعنو ا  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي عمارة هليوت شقة 
33 جليز عمارة هليوت شقة 33 جليز 
 : ل  نتيجة  مر كش  ملغرب  0000ا 
 ملسير عاد  لى دولته من  جل  القامة 

بها بصفة نهائية.
عمارة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
000ا  جليز  ملغرب   33 هليوت شقة 

مر كش  ملغرب. 
و عيا:

  GUISEPPE  لسيد)ة( 
عنو نه) (  2طاليا  و    TARANTINI
)ة(  كمصفي  بردوفا  2طاليا   000

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
عمارة   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

هليوت شقة 33 جليز مر كش 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم ا152.
262I

BELCOMPTA

YOUSAM TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

BELCOMPTA
رقم ا  لطابق  الول عمارة E تجزئة 
باب  لسالم 3 ز غة ، 30000، فاس 

 ملغرب
YOUSAM TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 7 
مسجد عمر  بن  لخطاب حي  لنماء 

بنسودة - 30000 فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.30383

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 دجنبر   30 في   ملؤرخ 
شركة   YOUSAM TRAVAUX حل 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 500.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 
7 مسجد عمر  بن  لخطاب حي  لنماء 
بنسودة - 30000 فاس  ملغرب نتيجة 

لفشل  ملشروع.
و عيا:

و  2وسف  جر ضة    لسيد)ة( 
تجزئة  لقروييا   618 رقم  عنو نه) ( 
فاس   30000 عيا  لشقف   طريق 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
 7 وفي رقم   2022 دجنبر   30 بتاريخ 
مسجد عمر  بن  لخطاب حي  لنماء 

بنسودة - 30000 فاس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   30 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2022 تحت رقم 6006/2023.
263I

HADDAD CONSULTING

DABA IMMO MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

HADDAD CONSULTING
 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
DABA IMMO MAROC شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : تجزئة 
 ملياد2ن زنقة 2  قامة طا2ة  لطابق 
3 رقم 15   مل اريف 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.259735

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نونبر   30  ملؤرخ في 

شركة   DABA IMMO MAROC
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 35.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
طا2ة  2  قامة  زنقة  تجزئة  ملياد2ن 
 20000 15   مل اريف  3 رقم   لطابق 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة لتوقف 

 لنشاط  لتجاري.
و عيا:

و  حسوني  عزيز    لسيد)ة( 
تجزئة  لنهضة  لو جهة  عنو نه) ( 
سيدي   13 ل شقة  ا10   2  المامية 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب  مومن 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
تجزئة  وفي   2022 نونبر   30 بتاريخ 
2  قامة طا2ة  لطابق   ملياد2ن زنقة 
15   مل اريف  لد ر  لبيضاء  رقم   3

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا2  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855425.
264I

HRO CONSEIL

DUO BUSINESS CASA
إعالا مت دد  لقر ر ت

HRO CONSEIL
292 شارع محمد  لخامس ، 
20900،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

DUO BUSINESS CASA «شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 75 شارع 
أنفا زنقة كلوس دو بروفانس    لطابق 

 لتاسع شقة ب 108 - -  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.499185
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 25 غشت 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
تفويت حصص  لسيد  ميا مكوري 
500 حصة للسيد  ل ربي  ليافي بتمن 

100درهم للحصة

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: تغيير  لشكل  لقانوني للشركة 
ذ ت  محدودة  ملسؤولية  *شركة 

 لشريك  لوحيد*
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
مسير  ت ييا  لسيد  ل ربي  ليافي 

 لشركة و ممثلها  لقانوني
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لشكل  لقانوني
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 

مساهمات
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

رأس  ملال
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

شتنبر 2022 تحت رقم 838241.

265I

 ألكاد2مية  لدولية لإلعالم وتطوير  لرياضة ـ  لت ليم  

ش.ذ.م.م.ش.و

األكاديمية الدولية 
لإلعالم وتطوير رياضة 
 ACADEMIE  وتعليم
 INTERNATIONAL

 D’INFORMATION ET DE
 DEVELOPPEMENT DU
SPORT - ETUDE  Sarl Au

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ألكاد2مية  لدولية لإلعالم وتطوير 
 لرياضةـ   لت ليم  ش.ذ.م.م.ش.و

157 شارع و د درعة  أللفة، 
20202،  لد ر لبيضاء  ملغرب
 ألكاد2مية  لدولية لإلعالم 

وتطوير رياضة وت ليم  
 ACADEMIE INTERNATIONAL

 D’INFORMATION ET DE
 DEVELOPPEMENT DU SPORT

ETUDE  Sarl Au - شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  157 

شارع و د درعة  أللفة 20202   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

متبوعة  تسمية  لشركة 

بمختصر  عند  إلقتضاء 

:  ألكاد2مية  لدولية  تسميتها 

وت ليم   رياضة  وتطوير  لإلعالم 

 ACADEMIE INTERNATIONAL

 D’INFORMATION ET DE

 DEVELOPPEMENT DU SPORT -

.ETUDE  Sarl Au

مشروع    : غرض  لشركة بإ2جاز 
ريا�سي دو ب د  جتماعي وتنموي

لإلعالم  . ألكاد2مية  لدولية 

مؤسسة  و لت ليم  وتطوير  لرياضة 

وللتربية  لبدنية  للرياضة  خاصة 

وت ليم وممارسة  ألنظمة  لرياضية

خاصة  مؤسسات  .إحد ث 

للرياضة و لتربية  لبدنية و لت ليم

في  ملشاريع  إلعالمية  .تشتغل 

و لرياضية  و ألنشطة  لبدنية 

ذ ت  أو  كانت  تجارية  و لت ليمية 

و لخاض ة  تنموي  أو  ب د  جتماعي 

محليا  لقو نيا  ملجاالت  ملذكورة 

ودوليا.

و لتصد2ر  باالستير د  . لقيام 

لجميع  ملو د و ألجهزة وكل  ملت لقات 

بالرياضية و لت ليم و إلعالم

. تسيير وتدبير  ملر فق  الجتماعية 

و لترفيهية   ل مومية  و لرياضية 

و لخاصة.
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تدريب وتكوين و ملر فقة و الدماج 

و لتشغيل  في  لتشغيل  و ملساهمة 

بالوساطة محليا وإقليميا ودوليا

و لترويج  و لتنطيم   إلشر ف 

و لتربية  قو نيا  لرياضة  وتنفيد 

 لبدنية ملؤسسات  لت ليم و لت ليم 

 لجامعي و ل الي ومؤسسات  لتكوين 

 ل مومي و لخاص.

 157   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع و د درعة  أللفة 20202   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 300.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ليلي  علي   لسيد 

 20202 2ا  أللفة  35  لزنقة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  ليلي  علي   لسيد 

 20202 2ا  أللفة  35  لزنقة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم -.

266I

CONSULTING & FICO FES sarl

PROMEHD SAKANE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CONSULTING & FICO FES sarl

 N°1 IMM. 9 AVENUE IMAM ALI

V.N. FES ، 30000، FES MAROC

PROMEHD SAKANE شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دكاا رقم 

65 ك رياض  لياسميا طريق عيا 

 لشقف  - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROMEHD SAKANE

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : دكاا رقم 

عيا  طريق  رياض  لياسميا  ك   65

 لشقف  - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد مهد وي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد مهد وي عنو نه) ( 

طريق  زهرة  ملد ئن  تجزئة   38 رقم 

عيا  لشقف 30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مهد وي  عبد  لحميد   لسيد 

عنو نه) ( رقم 38 تجزئة زهرة  ملد ئن 

فاس   30000 عيا  لشقف  طريق 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 675.

267I

HADDAD CONSULTING

 DISTRIBUTEURS
 AUTOMATIQUES DE

 BOISSONS ET D›ALIMENTS
DU MAROC
شركة  ملساهمة

حل شركة

HADDAD CONSULTING
 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

 DISTRIBUTEURS
 AUTOMATIQUES DE

 BOISSONS ET D’ALIMENTS DU
MAROC شركة  ملساهمة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 23 تجزئة 
 ملياد2ن زنقة 2  قامة طا2ة  لطابق 
3 رقم 15  مل اريف  لد ر  لبيضاء 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
0377ا1.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 نونبر   30  ملؤرخ في 
 DISTRIBUTEURS شركة  ملساهمة 
 AUTOMATIQUES DE BOISSONS
  ET D’ALIMENTS DU MAROC
درهم   11.300.000 رأسمالها  مبلغ 
تجزئة   23 وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
2  قامة طا2ة  لطابق   ملياد2ن زنقة 
15  مل اريف  لد ر  لبيضاء  رقم   3
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : توقف  لنشاط  لتجاري.
و حدد مقر  لتصفية ب 23 تجزئة 
طا2ة  لطابق  2  قامة  زنقة   ل رين 
20000  لد ر  15  مل اريف  رقم   3

 لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  حسوني  عزيز    لسيد)ة( 
تجزئة  لنهضة  لو جهة  عنو نه) ( 
سيدي   13 ل شقة  ا10   2  المامية 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب  مومن 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

ا2  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855426.

268I

FIDUCIARE COMPTABLITE

ste suissa trans
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIARE COMPTABLITE

سوق  ألرب اء  لغرب ، 300ا1، 

سوق  ألرب اء  لغرب  ملغرب

ste suissa trans  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 

 كريجات قيادة سيدي بوبكر  لحاج 

- 300ا1 سوق  ألرب اء  لغرب 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27127

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2023 2نا2ر  ا2   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

   ste suissa trans  لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 60.000 درهم وعنو ا 

دو ر  كريجات  مقرها  إلجتماعي 

300ا1   - قيادة سيدي بوبكر  لحاج 

سوق  ألرب اء  لغرب  ملغرب نتيجة ل 

: عدم تحقيق  لربب.

دو ر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 كريجات قيادة سيدي بوبكر  لحاج - 

300ا1 سوق  ألرب اء  لغرب  ملغرب. 

و عيا:

و  أحمد   لسويسة   لسيد)ة( 

عنو نه) ( دو ر  كريجات قيادة سيدي 

سوق  ألرب اء  300ا1  بوبكر  لحاج 

 لغرب  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بسوق  الرب اء  لغرب    البتد ئية 

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   03 بتاريخ 

.16/2023

269I

COMPTA PLUS

SOCIETE LYNX GAMING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

COMPTA PLUS

 BD MOHAMED V 2° ETAGE 319

، 23000، BENI MELLAL MAROC

SOCIETE LYNX GAMING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : شمس9 ، 

حي  لشرف مكتب رقم ا1 بني مالل 

- 23000 بني مالل  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.12037

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر   2022 دجنبر   30 في   ملؤرخ 

 SOCIETE LYNX GAMING حل 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

حي   ، شمس9  مقرها  إلجتماعي 

 - مالل  بني  ا1  رقم  مكتب   لشرف 

23000 بني مالل  ملغرب نتيجة لحل 

مسبق للشركة.

و عيا:

و  خاليد  عالء  لد2ن    لسيد)ة( 

 5 بلوك  مارس   3 تجزئة  عنو نه) ( 

 لرقم ا0 بني مالل 23000 بني مالل 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ 30 دجنبر 2022 وفي شمس9 ، 

حي  لشرف مكتب رقم ا1 بني مالل - 

23000 بني مالل  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 39ا1.
270I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

SUGAR CUBE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72000،  لسمارة  ملغرب

SUGAR CUBE  شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 لجيش  مللكي رقم 9ا  لسمارة  - 

72000  لسمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2873
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   05
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SUGAR CUBE
 : بإ2جاز  غرض  لشركة 
,تنظيم  لحفالت  , ملط مة   لتغذ2ة 

و ل روض..
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - 9ا  لسمارة   رقم   لجيش  مللكي 

72000  لسمارة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد محمد  لبر2كي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد محمد  لبر2كي  
65  لسمارة   رقم   لحي  لصناعي 

72000  لسمارة   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد محمد  لبر2كي  
65  لسمارة   رقم   لحي  لصناعي 

72000  لسمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 16/2023.

271I

FINCOSA MARRAKECH

QUALITE ETUDES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 0000ا، مر كش 
 ملغرب

QUALITE ETUDES شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
و عنو ا مقرها  الجتماعي  قامة 
ماجوريل تقاطع عالل  لفا�سي و 
ي قوب  ملنصور  لطابق  لر بع 
 لشقة رقم 16 - 0000ا مر كش.
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
5ا190.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم تحويل   2023 2نا2ر   02  ملؤرخ في 
 لشكل  لقانوني للشركة من «شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
«شركة ذ ت  ملسؤولية  إلى   لوحيد» 

 ملحدودة».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 299اا1.

272I

FINCOSA MARRAKECH

QUALITE ETUDES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 0000ا، مر كش 
 ملغرب

QUALITE ETUDES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
ماجوريل تقاطع عالل  لفا�سي و 
ي قوب  ملنصور  لطابق  لر بع 

 لشقة رقم 16  - 0000ا مر كش 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

5ا190.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
2حي  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
5.500 حصة  جتماعية من   ملغازلي 
11.000 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
 02 بتاريخ  2حي  عبد  ل الي  2ت  )ة( 

2نا2ر 2023.
2حي  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
5.500 حصة  جتماعية من   ملغازلي 
11.000 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
2نا2ر   02 بتاريخ  عثماا  لكرد  )ة( 

.2023
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 299اا1.
273I

FINCOSA MARRAKECH

QUALITE ETUDES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 0000ا، مر كش 
 ملغرب
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QUALITE ETUDES  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
ماجوريل تقاطع عالل  لفا�سي و 
ي قوب  ملنصور  لطابق  لر بع 

 لشقة رقم 16 - 0000ا مر كش 
 ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

5ا190.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   02  ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة(  لكرد 

عثماا كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 299اا1.
Iا27

ALLEGEANCE CONSULTING

PRO MOTORSPORTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة  لرودني تقاطع شارع طانطاا 
و شارع لبناا  قامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة  ملغرب
PRO MOTORSPORTS  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26  قامة 
د ر  لفرح 1 غ  طابق 9 شقة 1ا1 
جبل طارق  - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
553ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 PRO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOTORSPORTS

:  ستير د  بإ2جاز  غرض  لشركة 
وتوزيع  لدر جات  وبيع  وتصد2ر 

 لنارية وقطع غيارها ومستلزماتها..
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 26  قامة 
1ا1  شقة   9 طابق  غ    1 د ر  لفرح 
جبل طارق  - 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    :  لسيد محمد بوزيد 
بقيمة 1.000 درهم للحصة.

 لسيد مهدي  ل المي :  50 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوزيد  محمد   لسيد 
 76 مجمع  لسالم طريق  شقار فيال 

90000 طنجة  ملغرب.
عنو نه) (  مهدي  ل المي   لسيد 
2  لشارع  لرءي�سي  ورياغل  بني  حي 

رقم 29 90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بوزيد  محمد   لسيد 
 76 مجمع  لسالم طريق  شقار فيال 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262327.

275I

CONVOY MOROCCO CONSULTING

ZAWIA AGRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 CONVOY MOROCCO
CONSULTING

 BD LALLA YACOUT RUE
 MOHA OU HAMOU RES

 ELJASSIM 4EME ETAGE N°10
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

ZAWIA AGRO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لسوق 
أالسبوعي  ملنطقة  لريفية  فسو  
 لناظور - 62822  لناظور  ململكة 

 ملغربية.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.15525

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مصطفى   )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية من   200  الدري�سي 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
أكتوبر  ا2  بتاريخ  رشيد  الدري�سي 

.2022
مصطفى  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية من   200  الدري�سي 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
أكتوبر  ا2  بتاريخ  2اسيا  الدري�سي 

.2022
مصطفى  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية من   100  الدري�سي 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
دجنبر   29 بتاريخ  محمد  الدري�سي 

.2020
تفويت  لسيد )ة( س يد  الدري�سي 
100 حصة  جتماعية من أصل 500 
محمد  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 الدري�سي بتاريخ 29 دجنبر 2020.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 20 2نا2ر 

2023 تحت رقم 238.
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CONVOY MOROCCO CONSULTING

 PRUDENTIAL
 CONSULTING AND

MANAGEMENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CONVOY MOROCCO
CONSULTING

 BD LALLA YACOUT RUE
 MOHA OU HAMOU RES

 ELJASSIM 4EME ETAGE N°10
 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 PRUDENTIAL CONSULTING

AND MANAGEMENT شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

اللة  لياقوت زنقة موحا  و حمو  

إقامة  لجاسم  لطابق  لر بع رقم 

10 - 20000  لد ر لبيضاء  ململكة 

 ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

567331

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   05

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 PRUDENTIAL CONSULTING

.AND MANAGEMENT

غرض  لشركة بإ2جاز : نصائب في 

 لتسيير.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

حمو   موحا  و  زنقة  اللة  لياقوت 

رقم  إقامة  لجاسم  لطابق  لر بع 

20000  لد ر لبيضاء  ململكة   -  10

 ملغربية.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : جبوج  حسن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1.000  : جبوج  حسن   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :



3253 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

 لسيد حسن جبوج عنو نه) ( 27 
قرية  لجماعة   05 جميلة  1ا1  زنقة 

سباتة  20000  لد ر لبيضاء  ململكة 

 ملغربية.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حسن جبوج عنو نه) ( 27 
قرية  لجماعة   05 جميلة  1ا1  زنقة 

سباتة  20000  لد ر لبيضاء  ململكة 

 ملغربية

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00852808.

277I

CONVOY MOROCCO CONSULTING

 TRANSIT LOGYSYSTEME

RAPIDE
إعالا مت دد  لقر ر ت

 CONVOY MOROCCO

CONSULTING

 BD LALLA YACOUT RUE

 MOHA OU HAMOU RES

 ELJASSIM 4EME ETAGE N°10

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 TRANSIT LOGYSYSTEME

RAPIDE «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 120 شارع 

 لحز م  لكبير درب  لوفاق  قامة 

ليليا 2  لطابق  لخامس رقم 51 

 لد ر لبيضاء - 20000  لد ر لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.109893

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 30 ماي 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

بتاريخ  وفاة  لسيد محمد  حشوش 

2018/10/09

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
توزيع حصة  لسيد محمد  حشوش 
على  حصة    390 عددها   لبالغ 
57 حصة البنته سهام  ورثته كالتالي 
حصةالبنته  2ماا  و57   حشوش  
2اسيا  وا11حصةالبنه   حشوش 
سمير  البنه  وا11حصة   حشوش 
ليلى  لزوجته  حصة   حشوش48 

ر شد
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
من  للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
بورڭادم  لطابق  لتاني  زنقة   158
120 شارع  الڤيليت  لد ر لبيضاء  لى 
درب  لوفاق  قامة   لحز م  لكبير 
 51 رقم  2  لطابق  لخامس  ليليا 

 لد ر لبيضاء
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم  لخامس  ملقر  الجتماعي: 
شارع   120 ما2لي:  على  2نص   لذي 
درب  لوفاق  قامة   لحز م  لكبير 
 51 رقم  2  لطابق  لخامس  ليليا 

 لد ر لبيضاء
حصص  رقم   لسادس  بند 
ما2لي:  على  2نص   لشركاء:  لذي 
سهام  حشوش   للسيدة  حصة   57
حصة للسيدة  2ماا  حشوش  و57 
2اسيا  للسيد  وا22حصة 
للسيد  وا22حصة   حشوش 
للسيدة  حصة  سمير حشوش438 

ليلى ر شد
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856914.
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CONVOY MOROCCO CONSULTING

 CONVOY MOROCCO
CONSULTING
إعالا مت دد  لقر ر ت

 CONVOY MOROCCO
CONSULTING

 BD LALLA YACOUT RUE
 MOHA OU HAMOU RES

 ELJASSIM 4EME ETAGE N°10
 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 CONVOY MOROCCO

CONSULTING «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 

اللة  لياقوت زنقة موحا  و حمو  

إقامة  لجاسم  لطابق  لر بع رقم 

10 - 20000  لد ر لبيضاء  ململكة 

 ملغربية.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.503279

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 29 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

من  للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
محمد  سميحة  لطابق  زنقة   77

اللة  شارع   لتامن  لد ر لبيضاء  لى 

إقامة  زنقة موحا  و حمو    لياقوت 

 10 رقم   لجاسم  لطابق  لر بع 

 لد ر لبيضاء

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

وتوطيا  لشركات  لى  خلق   ضافة 

نشاط  لشركة

على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 

جبوج  حسن  مغادرة  لسيد  ما2لي: 
 05 جميلة  1ا1  زنقة   27  لقاطن 

قرية  لجماعة سباتة منصبه كمسير 

للشركة

قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

ت ييا  لسيد حمزة جبوج  لقاطن 27 
قرية  لجماعة   05 جميلة  1ا1  زنقة 

سباتة  كمسير للشركة 

قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

 500 جبوج  حسن  تفويت  لسيد  

حصة  جتماعية من أصل 500 حصة 

لفائدة  لسيد حمزة جبوج بتاريخ 05  

2022  وتفويت  لسيد  حمزة  دجنبر 

من  حصة  جتماعية   500 جبوج 

500 حصة لفائدة  لسيد عبد  أصل 

 لكريم جبوج بتاريخ 05  دجنبر 2022

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

:  لذي  2 نشاط  لشركة  بند رقم 
2نص على ما2لي:  ستشار ت قانونية 
جبائية و ستشار ت في  لتسيير ومركز 
لألعمال توطيا  الشخاص  لد تييا 
صفات  جميع  وخلق  و مل نوييا 

 لشركات
ا  ملقر  الجتماعي  رقم  بند 
للشركة:  لذي 2نص على ما2لي: شارع 
حمو   موحا  و  زنقة  اللة  لياقوت 
إقامة  لجاسم  لطابق  لر بع رقم 10 

 لد ر لبيضاء
7  لحصص:  لذي 2نص  بند رقم 
على ما2لي: 500 حصة لفائدة  لسيد 
لفائدة  حصة  و500  جبوج  حمزة 

 لسيد عبد  لكريم جبوج
15  لتسيير:  لذي 2نص  بند رقم 
جبوج  حمزة  ما2لي:  لسيد  على 
 لقاطن 27 زنقة 1ا1 جميلة 05 قرية 

 لجماعة سباتة  كمسير للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854376.
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FITREC SARL.AU

HYGICARE
إعالا مت دد  لقر ر ت

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC

HYGICARE «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع عبد 
 لرحماا  لد خل شارع 29 رقم 184 

- 93000 تطو ا  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
57ا31.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 10 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: بيع 50 حصة من طرف  لسيد 
 بر هيم  2ت ال  لى  لسيد محمد بوحا

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
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 ستقالة  ملسير  لسيد  بر هيم  2ت ال 
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي:  
كمسير  بوحا   محمد  ت ييا  لسيد 

جد2د
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
جميع  ور ق  لشركة 2جب  ا توقع 
محمد  طرف  ملسير2ن  لسيد  من 

بوحا و  لسيد عاصم عناا
قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم  6:  لذي 2نص على ما2لي: 
مساهمات  بتقد2م  قام  لشركاء 
للشركة بمبالغ نقد2ة بالنسب و هي 
50000 حصة و   لسيد محمد بوحا 
 لسيد عاصم عناا 50000 حصة   

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
2بلغ ر سمال  لشركة 100000 درهم 
نقدي  سهم   100 مقسم  لى  هو  و 
بقيمة 1000 درهم  لكل سهم مكتتب 
للشركاء  بالكامل  مدفوع  بالكامل 
بما 2تناسب مع مساهماتهم   لسيد 
و  لسيد  حصة   50 بوحا  محمد 

عاصم عناا 50 حصة 
على  2نص  17:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: ت ييا مسير ا  للشركة كل من 
 لسيد محمد بوحا و  لسيد عاصم 

عناا  
على  2نص  18:  لذي  رقم  بند 
2جب  جميع  ور ق  لشركة  ما2لي: 
توقع من طرف  ملسير ا  لسيد   ا 

محمد بوحا و  لسيد عاصم عناا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر  ا2  بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2733.
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GLOBAL BUSINESS CENTER

LOJIMA CAR SERVICE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 LOJIMA CAR SERVICE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 64 شارع 
محمد  لد2وري  لطابق 1 رقم 2  

 لد ر  لبيضاء 2000  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568497
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LOJIMA CAR SERVICE SARL
شر ء   •  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وبيع  جز ء  لسيار ت.
عنو ا  ملقر  الجتماعي :  64 شارع 
 -    2 رقم   1 محمد  لد2وري  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حمد ني  حسيا   لسيد  حمد 
درهم   100 بقيمة  حصة   700  :

للحصة.
300 حصة   لسيدة لبريغي مريم : 

بقيمة 100 درهم للحصة.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

حمد ني    حسيا   لسيد   حمد 
 844 رقم  فوسفاط  حي  عنو نه) (  

بو النو ر 2500 خريبكة    ملغرب.
عنو نه) (  لبريغي مريم     لسيدة  
خريبكة   2500 هيتم  مؤسسة  بن 

 ملغرب.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حمد ني    حسيا   لسيد   حمد 
 844 رقم  فوسفاط  حي  عنو نه) ( 

بو النو ر 2500 خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854672.
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NOUSSAH CONSULTING

بكسن

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

بكسن شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 17 شارع 

جورج ساند فال فلوري م اريف - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.329597

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر   2022 شتنبر   29 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  بكسن  حل 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 

فلوري  فال  ساند  جورج  شارع   17

20000  لد ر لبيضاء   - م اريف 

 ملغرب نتيجة ل دم تحقيق أهد ف 

 لشركة.

و عيا:

صبر ني  عبد  لرز ق    لسيد)ة( 

إقامة أوالد طالب زنقة  و عنو نه) ( 

 20000 عيا  لشق   11 70رقم 

)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ 29 شتنبر 2022 وفي 17 شارع 

 - جورج ساند فال فلوري م اريف 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856393.
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STE CONSEIL MAROC

FEED PROD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
FEED PROD شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 الر�سي شارع  لقاهرة درب 1 رقم 9 
تطو ا - 93000 تطو ا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32845
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FEED  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.PROD
غرض  لشركة بإ2جاز :  الشهار

 لتجارة.
:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 9 رقم   1  الر�سي شارع  لقاهرة درب 

تطو ا - 93000 تطو ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد نز ر  والد محند 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد نز ر  والد محند عنو نه) ( 
شارع خالد بن  لوليد عمارة  لخطيب 
ب رقم 8 ط 3 تطو ا 93000 تطو ا 

 ملغرب.
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و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد نز ر  والد محند عنو نه) ( 

شارع خالد بن  لوليد عمارة  لخطيب 

ب رقم 8 ط 3 تطو ا 93000 تطو ا 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2773.

283I

CANOCAF SARL

CANOCAF
إعالا مت دد  لقر ر ت

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 
رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC

CANOCAF «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 

 لجيش  مللكي زنقة  لخنساء رقم 

7،  لطابق  لثاني شقة 3 - 62000 

 لناظور  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

7ا39.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في ا0 2وليوز 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

ت ييا مسير جد2د

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

للشركة  لى  تحويل  ملقر  الجتماعي 

طريق تاويمة،  مركز  ألعمال  لهدى، 

 لطابق  لر بع رقم أ - ب - ف

على  2نص  16:  لذي  رقم  بند 

ت ييا  لسيد  لغافقي محمد  ما2لي: 

كمسير وحيد للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2وليوز 2022 تحت رقم 2808.
284I

ECOMMERCE TSOUMI

ECOMMERCE TSOUMI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ECOMMERCE TSOUMI
 AV DE FES 9 RUE URUGUAY
 RESIDENCE CHAIMAE 2 EME
 ETAGE N° 6 ، 90000، TANGER

MAROC
ECOMMERCE TSOUMI شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
فاس 9 زنقة  وروغو ي  قامة شيماء 

 لطابق 2 رقم 6 - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
559ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ECOMMERCE TSOUMI
تجارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
عبر  و  الالت  اللكترونية   ملنتجات 

 النترنيت.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
فاس 9 زنقة  وروغو ي  قامة شيماء 
طنجة   90000  -  6 رقم   2  لطابق 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد مصطفى  تومي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مصطفى  تومي عنو نه) ( 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد مصطفى  تومي عنو نه) ( 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262330.

285I

 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE CEDRE BLEU«

«SOCEBLE SARL
إعالا مت دد  لقر ر ت

 société de travaux de

comptabilité jasmine sarl d’au

 n°37 avenue des far magasin

 n°6 meknes meknes، 50000،

meknes maroc

 SOCIETE CEDRE BLEU»

SOCEBLE SARL» «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  لطريق 

 لرئيسية مليدلث بلد2ة ثيكريكرة - 

 زرو  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 21.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في ا0 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي: حذف تقد2م  لخدمة - حذف 

حذف   - محطة  لخدمة  تشغيل 

 لتجارة  ل امة

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي:  
جمال  لد2ن  بأسهم  لسيدة   لتبرع 
عائشة 100 حصة لصالح - بوعريش 
محمد 33 حصة  - بوعريش علي ا3 
 33 عبد  ملجيد  بوعريش    - حصة 

حصة
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

ثغيرغرض  لشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم   لبند 3:  لذي 2نص على 
ما2لي: غرض  لشركة:  لخدمات  لتي 

تقدمها  ملقاهي
2نص  7:  لذي  رقم  لبند  بند 
بوعريش   -: مساهمات  ما2لي:  على 
بوعريش   - درهم   33.300 محمد 
عبد  -بوعريش  درهم  00ا.33  علي 
--   ملجموع   درهم    33.300  ملجيد 

درهم100.000 
بند رقم  لبند 8:  لذي 2نص على 
درهم    100.000  : رأس  ملال  ما2لي: 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000  -
 لحصة و  ملثوزع  كما 2لي :- بوعريش 
بوعريش علي   - حصة    333 محمد 
بوعريش عبد  ملجيد    - ا33  حصة 

333 حصة  
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2023 تحت رقم 38.

286I

فكامس

فكامس
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

فكامس
حي  لجد2د زنقة 10 رقم 12 جر دة ، 

64550، جر دة  ملغرب
فكامس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي :  لحي 
 لجد2د زنقة 10 رقم 12 جر دة - 

64550 جر دة  ملغرب.
قفل  لتصفية
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.33119

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  19 دجنبر   ملؤرخ في 

فكامس شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ا  درهم   10.000

 إلجتماعي  لحي  لجد2د زنقة 10 رقم 

جر دة  ملغرب   64550  - جر دة   12

نتيجة لالسباب خارجة عن  ر دتي.

و عيا:

 لسيد)ة( عبد  لوهاب  فكرود و 

10 رقم  عنو نه) (  لحي  لجد2د زنقة 

جر دة  ملغرب   64550 جر دة   12

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

حي  وفي   2022 دجنبر   19 بتاريخ 

 - جر دة   12 رقم   10 زنقة   لجد2د 

64550 جر دة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   09 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2337.

287I

FLASH ECONOMIE

MARCHE EXPRESS
إعالا مت دد  لقر ر ت

MARCHE EXPRESS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسمالها   10000,00 درهم

توسيع نشاط  لشركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2022/08/26 مسجل بالد ر  لبيضاء 

 MARCHE لشركة  قرر  لشركاء 

ذ ت  ملسؤولية  شركة    EXPRESS

10000,00 درهم   ملحدودة رأسمالها 

عبد  شارع  ا2  مقرها  الجتماعي 

 لقادر مفتقر  لدور  لثاني رقم ا  لد ر 

 لبيضاء ما 2لي: 

• توسيع نشاط  لشركة

• تغيير  ملسير 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي   •

للشركة.

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   01/02/2023 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 856707.  

288I

FLASH ECONOMIE

LES TERRASSES DU BELDI 
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LES TERRASSES DU BELDI 
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 202 طريق 

سيدي عبد  ل زيز باب دكالة  - 
0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
132925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   15
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LES   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TERRASSES DU BELDI
عقد   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لوجبات  لسري ة.
 202  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
طريق سيدي عبد  ل زيز باب دكالة  - 

0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

نسيم  حسني  ل لوي   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
نسيم  حسني  ل لوي   لسيد 
عنو نه) ( 0ا، شارع  لحسن 2، جليز 

0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
نسيم  حسني  ل لوي   لسيد 
عنو نه) ( 0ا، شارع  لحسن 2، جليز 

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144338.
289I

FLASH ECONOMIE

COMPTA PRO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

COMPTA PRO شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 1 زنقة 
بيروت عمارة مامونية مذخل ب 

 لشقة 19  - 10000  لرباط  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.61655

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   10  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  COMPTA PRO  لشريك  لوحيد 
درهم   188.000 رأسمالها  مبلغ 
زنقة   1 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
ب  مذخل  مامونية  عمارة  بيروت 
- 10000  لرباط  ملغرب    19  لشقة 
نشاط  وجود  ي  عدم   : ل  نتيجة 

تجاري.

زنقة   1 و حدد مقر  لتصفية ب 
ب  مذخل  مامونية  عمارة  بيروت 
 لشقة 19  - 10000  لرباط  ملغرب. 

و عيا:
و   لسيد)ة(  حمد   الدري�سي 
عنو نه) ( 53 شارع مدغشقر رقم 10 
10000  لرباط  ملغرب  د2ور  لجامع  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132709.
290I

FLASH ECONOMIE

 ALTRASSIL 
CONSTRUCTIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ALTRASSIL CONSTRUCTIONS 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

م ركة  نو ل رقم 16  لطابق  الر�سي  
رقم  3 - 93000  تطو ا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32835
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALTRASSIL CONSTRUCTIONS
:  عمال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

مختلفة للبناء.
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شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
م ركة  نو ل رقم 16  لطابق  الر�سي  

رقم  3 - 93000  تطو ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : سقال   سمية   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد  نس علوش   :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 250   : دعاء  شناتن   لسيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيدة سمية سقال  
شارع عبد  لرحيم بوعبيد رقم 38 ط 

ا شقة 9  93000  تطو ا  ملغرب.
عنو نه) (   لسيد  ناس علوش   
 36 رقم  زنقة  لنصر  غرناطة  شارع 

93000  تطو ا  ملغرب.
دعاء  شناتن عنو نه) (   لسيدة  
 36 رقم  زنقة  لنصر  غرناطة  شارع 

93000  تطو ا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيدة سمية سقال  
شارع عبد  لرحيم بوعبيد رقم 38 ط 

ا شقة 9  93000 تطو ا  ملغرب
عنو نه) (   لسيد  ناس علوش   
 36 رقم  زنقة  لنصر  غرناطة  شارع 

93000 تطو ا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2760.
291I

Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE AIT ALI OUHASSOU
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

 Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34 ، 32000، AL HOCEIMA

MAROC

  STE AIT ALI OUHASSOU SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 53 ور ء 
شارع طنجة بمركز  لحرفييا و 

 ألنشطة  ملهنية  مزورا  - 32000 
 لحسيمة لبمغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.833
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 13 أكتوبر 2022 تقرر حل 
 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
AIT ALI OUHASSOU SARL   مبلغ 
وعنو ا  درهم   10.000 رأسمالها 
شارع  ور ء   53 مقرها  إلجتماعي 
و  ألنشطة  بمركز  لحرفييا  طنجة 
32000  لحسيمة   -  ملهنية  مزورا  
:  إلفالس و غياب  لبمغرب نتيجة ل 

 لنشاط.
 53 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
شارع طنجة بمركز  لحرفييا و  ور ء 
 32000  -  ألنشطة  ملهنية  مزورا  

 لحسيمة   ملغرب. 
و عيا:

و  وقدور  موح      لسيد)ة( 
دو ر  2ت علي وحسو  2ت  عنو نه) ( 
بود ود ز كورة  7900ا ز كورة  ملغرب  

كمصفي )ة( للشركة.
و  فريدة   لقدوري   لسيد)ة( 
01  مزورا  بركم  حي  عنو نه) ( 
32000  لحسيمة  ملغرب    لحسيمة  

كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( لبنى  وقدور و عنو نه) ( 
01  مزورا  لحسيمة   بركم  حي 
كمصفي  32000  لحسيمة  ملغرب  

)ة( للشركة.
و  وقدور  نجالء    لسيد)ة( 
01  مزورا  بركم  حي  عنو نه) ( 
32000  لحسيمة  ملغرب    لحسيمة  

كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( أ2وب  وقدور و عنو نه) ( 
01  مزورا  لحسيمة   بركم  حي 
كمصفي  32000  لحسيمة  ملغرب  

)ة( للشركة.

وقدور  علي   محمد   لسيد)ة( 
01  مزورا  بركم  حي  عنو نه) (  و 
32000  لحسيمة  ملغرب    لحسيمة  

كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( ملك  وقدور و عنو نه) ( 
01  مزورا  لحسيمة   بركم  حي 
كمصفي  32000  لحسيمة  ملغرب  

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيمة  بتاريخ 26 2نا2ر 

2023 تحت رقم 25.
292I

HADDAD CONSULTING

AFRIC PLOMB
إعالا مت دد  لقر ر ت

HADDAD CONSULTING
 BD BRAHIM ROUDANI 217,

 1ER ETAGE N°3 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

AFRIC PLOMB «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 11 زنقة 
ج فر  بن حبيب بوركوا 175 زنقة 
بوكر ع  لطابق 6  لرقم 29  قامة 

حسام جاسم 00ا20  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.84513
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في ا2 دجنبر 2018
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
حصة   80 ما2لي:  ملصادقة على بيع 
من  لسيد  لحسيا   جتماعية 

أو ل ربى إلى  لسيدة زهر ء فلورى
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
زيادة رأس  ملال  لشركة بمبلغ مليوني 
من  ليرتفع  درهم   )2.000.000(
درهم إلى   )3.000.000( ثالثة مال2يا 
)5.000.000(درهم.  مال2يا  خمسة 

نقًد   وحررت  هذه  لزيادة  كتتبت 
بالكامل.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
 لرأسمال  الجتماعي

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2018 تحت رقم 687178.

293I

EXACO

 BRAM CONSULTING
MAROC

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

EXACO
16، زنقة عائشة أم  ملؤمنيا شارع 

موالي  لحسن  الول، 20000،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

  BRAM CONSULTING MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 250، 
ز وية شـارع بـوردو و شارع موالي 
2وسف،  لطابق 7 حي بوركوا 
20000  لد ر  لبيصاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

25ا299.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 دجنبر   21 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 BRAM ذ ت  لشريك  لوحيد 
مبلغ     CONSULTING MAROC
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
شـارع  ز وية   ،250 مقرها  إلجتماعي 
بـوردو و شارع موالي 2وسف،  لطابق 
20000  لد ر  لبيصاء  7 حي بوركوا 

 ملغرب نتيجة ل : وقف  لنشاط.
 ،250 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
موالي  شارع  و  بـوردو  شـارع  ز وية 
بوركوا   حي   7 2وسف،  لطابق 

20000  لد ر  لبيصاء  ملغرب. 



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3258

و عيا:
و  زهر وي  بشرى     لسيد)ة(  
 2 عنو نه) ( جو 2و  نفا عمارة ب ط 
بوطالب  عبد  لهادي  شارع   3 شقة 
20000  لد ر  لبيصاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  ل قود و  لوثائق 
 ملت لقة بالتصفية : 250، ز وية شارع 
بوردو وشارع موالي 2ُوُسف،  لطابق 

7، لد ر  لبيضاء
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856932.
Iا29

EXACO

ERD.IMMO 
إعالا مت دد  لقر ر ت

EXACO
16، زنقة عائشة أم  ملؤمنيا شارع 

موالي  لحسن  الول، 20000،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

 ERD.IMMO «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي:  10، زنقة 
 لحرية،  لطابق 3، شقة رقم 5    - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.                541069

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 02 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
 %  50 ما2لي:  ملصادقة على تفويت 
2متلكها  لسيد  من  لحصص  لتي 
ضهر ا  ملصطفى، و ملمثل مجموعها 
في )500( حصة لفائدة  لسيد كــمــالا 
تغيير  و  وترخيصها  عبد  لغفــور، 
 لشكل  لقانوني للشـركــة  من شركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة    لوحيد 
 ملحدودة ثم  ملصادقة على  ستقالة 

 لسيد ضهر ا  ملصطفى من مهامه 
وت يينه  للشـركــة  وحيد  كمسير 
عبد  لغفــور  كــمــالا  مع  لسيد 
وتلتزم  للشركة  بالشر كة  كمسير2ن 
 لشركة بالتوقيع  ملشترك للمسير2ن 

بالشر كة؛
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
و  تغيير  لغرض  الجتماعي للشركة  
من  ا1  و   7  ،6  ،3  ،1 ت د2ل  لبنود 
 لقانوا  ألسا�سي للشركة  و ملصادقة 
على  لقانوا  ألسا�سي  مل دل للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 3 :  لذي 2نص على ما2لي: 
:  لترويج   لغرض  الجتماعي للشركة 
و  لسياحي،  لخدمات   ل قاري 
مختلف  شغال  و   ل قارية،  لتهيئة 

 لبناء؛ 
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
تم دفع  ملبالغ  لنقد2ة  لتالية للشركة 
-  لسيد ضهر ا  ملصطفى  بو سطة: 
 - بالكامل.  محررة  درهم،   50000  :
 50000  لسيد عبد  لغفور كمالا: 
 : درهم، محررة بالكامل     ملجموع   

100000 درهم
بند رقم  7:  لذي 2نص على ما2لي:  
تم تحد2د رأس  ملال بمبلغ )10000) 
1000 حصة  درهم، وهي مقسمة إلى 
للحصة،  درهم   100 بقيمة  سمية 
إلى   1 مرقمة من   ، مدفوعة بالكامل 
1000 و لتي توزع على  لشركاء حسب  
للسيد   - وهي:   ، مساهمات كل منهم 
 ملصطفى دهر ا: 500 حصة مرقمة 
- للسيد عبد  لغفور   .500 1  لى  من 
 501 حصة مرقمة من   500 كمالا: 

 لى 1000   ملجموع : 1000 حصة
على  2نص  ا1:  لذي  رقم  بند 
من  2مكن  ختيار  ملد2رين  ما2لي:  
خارج  لشركاء. تم ت ييا،  عتباًر  من 
 آلا، كمسير2ن بالشر كة للشركة:   - 
-  لسيد   لسيد  ملصطفى ضهر ا.   
2قبلوا  كمالا.  لذ2ن  عبد  لغفور 
ألي  خاض يا  غير  بأنهم  ويصرحوا 
حظر أو ت ارض مع  لوظائف  ملوكلة 
بالتوقيع  وتلتزم  لشركة  إليهم. 

 ملشترك للمسير2ن بالشر كة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856700.

295I

MON COMPTABLE SARL

GESI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

MON COMPTABLE SARL

20 زنقة سجلماسة ، 60000، 

وجدة  ملغرب

GESI  شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : حي 

 لصفاء رقم ا25  لس يد2ة - 

63300 بركاا  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.5307

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2023 2نا2ر   10  ملؤرخ في 

GESI  شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

ا25  رقم  حي  لصفاء   إلجتماعي 

بركاا  ملغرب   63300  -  لس يد2ة 

و لتشطيب  ال2قاف  لنشاط  نتيجة 

على  لسجل  لتجاري.

و عيا:

و  زوناقي  محمد    لسيد)ة( 

ا25   رقم  حي  لصفاء  عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي  بركاا  ملغرب   63300

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ 10 2نا2ر 2023 وفي حي  لصفاء 

بركاا   63300 - ا25  لس يد2ة  رقم 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 68.

296I

Kamal Gest

     constraction ead
كونستراكسيون اياد

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

Kamal Gest
 Zohor 01 n 84 dB al izdihar rdc
 mag n 02 marrakech ، 40000،

Marrakech Maroc
     constraction ead

كونستر كسيوا  2اد شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملسار رقم 246  لطابق  لثاني شقة 
رقم ا0 مر كش - 0000ا مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132733
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
constraction ead     كونستر كسيوا 

 2اد.
مسير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقار ت 
مقاول  شغال مت ددة  و  لبناء.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
246  لطابق  لثاني شقة   ملسار رقم 
مر كش  0000ا   - مر كش  ا0  رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 لسيد  جباريا  2اد :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيدة  جباريا  2اد 
تجزئة  ملسار رقم 246  لطابق  لثاني 
شقة رقم ا0 مر كش 0000ا مر كش 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  جباريا  2اد 
تجزئة  ملسار رقم 246  لطابق  لثاني 
شقة رقم ا0 مر كش 0000ا مر كش 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 144146.
297I

FIGET SARL

ANDORRA BUS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
ANDORRA BUS شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملاموا زنقة 2ا رقم 12 - تطو ا  - 
93000 تطو ا   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
32813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ANDORRA BUS
نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ألشخاص لحساب  لغير.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - - تطو ا    12 2ا رقم   ملاموا زنقة 

93000 تطو ا   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   :  لسيد  حمد  كشحيطن 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  حمد  كشحيطن 
عنو نه) ( شارع  ملاموا زنقة 2ا رقم 
12 - تطو ا  93000 تطو ا   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  حمد  كشحيطن 
عنو نه) ( شارع  ملاموا زنقة 2ا رقم 
12 - تطو ا  93000 تطو ا   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   23 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2718.
298I

LUCA CENTER

ATLAS MARRAKECH CAR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

LUCA CENTER
 BUREAU 2 IMM 786

 ALMASSAR ROUTE DE SAFI
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ATLAS MARRAKECH CAR شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملحل 

رقم 06  لطابق  الر�سي  ملتسلي ا 
 لتجزئة رقم 281 سيدي عباد 2 
مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.94879
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2022 شتنبر   19 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
«900.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
شتنبر   23 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 139700.

299I

AB SIR INVEST SARL AU

AB SIR INVEST
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AB SIR INVEST SARL AU
17 شارع مو�سى  بن نصير  لطابق 1 
 لرقم 13 طنجة. ، 90000، طنجة 

 ملغرب
AB SIR INVEST شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 17 شارع 
مو�سى  بن نصير  لطابق 1  لرقم 13  

- 90000 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.100075

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  15 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  AB SIR INVEST  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع   17 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
  13 1  لرقم  مو�سى  بن نصير  لطابق 
 : نتيجة ل  طنجة  ملغرب   90000  -

أزمة ماد2ة.
و حدد مقر  لتصفية ب 17 شارع 
  13 1  لرقم  مو�سى  بن نصير  لطابق 

- 90000 طنجة  ملغرب. 

و عيا:
سيف  عبد  لغني    لسيد)ة(  
عيا  لشق شارع   لنصر و عنو نه) ( 
 20153 30  لد ر  لبيضاء.  رقم   73
)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 11ا.

300I

BELGAZI ALI

DIEGO
إعالا مت دد  لقر ر ت

BELGAZI ALI
شارع  مير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم  ملكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب
DIEGO  «شركة   ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: زنقة 9 
 لدكتور روو )مرشاا(  - 90000 

طنجة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
7اا37.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في ا1 نونبر 2005

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
تغيير   لشكل  لقانوني للشركة من 
مدنية  شركة  مجهولة  السم  لى 

عقارية. 
على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
فقيهي  ت ييا  لسيد  حمد  ما2لي: 
لفترة  للشركة  وحيد  مسير   لهاودي 

غير محدودة.
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  بند 
من  لقانوا   1 ت د2ل  لفصل  ما2لي: 

 ألسا�سي.
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2006 تحت رقم 38993.
301I

AMIYAL CONSULTING

AMIYAL CONSULTING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMIYAL CONSULTING
زنقة  لحرية رقم 10  لطابق رقم 
3  لشقة رقم 5  لد ر  لبيضاء، 
20120،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

AMIYAL CONSULTING شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 زنقة 
 لحرية  لطابق 3  لشقة 5  لد ر 
 لبيضاء 20120  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570275
 21 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 دجنبر 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMIYAL CONSULTING
 : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 ، في  لتحول  لرقمي   الستشار ت 
في  ستر تيجية  لتدريب   ، في  إلد رة 

 لهند�سي.
زنقة   10  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
5  لد ر  3  لشقة   لحرية  لطابق 
20120  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   100   :  لسيد  ميا ر بحي 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ر بحي   لسيد  ميا 
تاج  لنو صرعمارة  5  لشقة   قامة 
رقم 5  لنو صر  لبيضاء 27000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  ر بحي   لسيد  ميا 
تاج  لنو صرعمارة  5  لشقة   قامة 
رقم 5  لنو صر  لبيضاء 27000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856564.
302I

GUICHTEX SARL

GUICHTEX SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

GUICHTEX SARL
إقامة  ل زيزية شارع  ململكة  ل ربية 
 لس ود2ة  لطابق 3 رقم 20 طنجة. 

، 90000، طنجة  ملغرب
GUICHTEX SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  إقامة 
 ل زيزية شارع  ململكة  ل ربية 

 لس ود2ة  لطابق 3 رقم 20 طنجة. 
- 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

1ا1050.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  25 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ رأسمالها     GUICHTEX SARL
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
شارع  إقامة  ل زيزية   إلجتماعي  
 ململكة  ل ربية  لس ود2ة  لطابق 

طنجة   90000  - طنجة.   20 رقم   3
 ملغرب نتيجة ل : أزمة ماد2ة.

إقامة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
شارع  ململكة  ل ربية   ل زيزية 
20 طنجة.  3 رقم   لس ود2ة  لطابق 

- 90000 طنجة  ملغرب. 
و عيا:

و  كيش   فاطمة    لسيد)ة( 
رقم    82 حي  لقدس زنقة  عنو نه) ( 
06 بير  لشفاء. 90000 طنجة  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم ا105.
303I

JBR CONSEILS

KACHMEDIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816 شقة رقم 2  لطابق  الول 

تجزئة  ملسار  لحي  لصناعي مر كش 
، 0000ا، مر كش  ملغرب

KACHMEDIC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملسيرة  
3 منطقة   رقم ا25 عمارة  رقم 3 
مر كش - 0000ا مر كش   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132915
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KACHMEDIC

تاجر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 ملنتجات و ملو د  لطبية.

:  ملسيرة   عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 3 رقم  عمارة   ا25  منطقة   رقم   3

مر كش - 0000ا مر كش   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : تو�سي    لسيد بدر  لد2ن  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   :  لسيد عبد  لغني شكور  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بدر  لد2ن  تو�سي  عنو نه) ( 
هيال نة  درب قا2د ر سو رقم مركش 

0000ا مر كش   ملغرب.
 لسيد عبد  لغني شكور  عنو نه) ( 
طريق  سفي   608 تجزئة  ملسار رقم 

مر كش  0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد  لغني شكور  عنو نه) ( 
طريق  سفي   608 تجزئة  ملسار رقم 

مر كش  0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 333اا1.
Iا30

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

POLYREAL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 NE CONSULTING & SERVICES
SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE
 APP N6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
POLYREAL شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 زنقة 

 لحرية  لطابق 3 شقة رقم 5 - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.POLYREAL

تصنيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ل بو ت  لكرتونية و لبالستيكية.

زنقة   10  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 -  5 رقم  شقة   3  لحرية  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد لغليمي  لحسيا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد لغليمي  لحسيا عنو نه) ( 

  90000  86 فيال  تجزئة  ملجاهد2ن 

طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد لغليمي  لحسيا عنو نه) ( 

  90000  86 فيال  تجزئة  ملجاهد2ن 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857112.

305I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

2A S-L IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT EL MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC

2A S-L IMMOBILIER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

نا2ت رقم 85  لطابق  لثاني  لدروة 

برشيد برشيد 26200 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 2A S-L : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IMMOBILIER

:  الن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

85  لطابق  لثاني  لدروة  نا2ت رقم 

برشيد برشيد 26200 برشيد  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : و عوي   لسيد  ل ربي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : س يد  و لو د    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  ل ربي و عوي  

بوسكووة   33 فيال   02 تجزئة  كاسيا 

27182 بوسكووة  ملغرب.

عنو نه) (   لسيد س يد  و لو د  
 1 جناا  ملنصور  ا  شقة   3 عمارة 

تامسنا 12200 تامسنا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  ل ربي و عوي  
بوسكووة   33 فيال   02 تجزئة  كاسيا 

27182 بوسكووة  ملغرب
عنو نه) (   لسيد س يد  و لو د  
 1 جناا  ملنصور  ا  شقة   3 عمارة 

تامسنا 12200 تامسنا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   البتد ئية ببرشيد  

2023 تحت رقم -.

306I

FITARCO

ACHBAR SERVICES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
ACHBAR SERVICES شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 2ا تجزئة 
 د ل الم  جماعة بون ماا  85000 

تيزنيت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5325
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 شتنبر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ACHBAR SERVICES

غرض  لشركة بإ2جاز :  الستير د.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 2ا تجزئة 
 85000 جماعة بون ماا    د ل الم  

تيزنيت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : بودبوش  خالد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بودبوش  خالد   لسيد 
بون ماا   نزرباا  ود د2ة  شبار 

85000 تيزنيت  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بودبوش  خالد   لسيد 
بون ماا  نزرباا  ود د2ة  شبار 

85000 تيزنيت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بتيزنيت  بتاريخ 07 أكتوبر 

2022 تحت رقم 311.
307I

FITARCO

BENABOUD CHANGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FITARCO
 CITE YOUSSOUFIA TIZNIT ،

85000، TIZNIT MAROC
BENABOUD CHANGE  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 مكرر  
سوق  لباشا  85000 تيزنيت  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1111
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بن  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية من   7.000 عبود  
لفائدة   لسيد  حصة   7.000 أصل 
2نا2ر   20 بتاريخ  )ة(  حمد بن عبود  

.2023
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   06 بتاريخ   البتد ئية بتيزنيت  

2023 تحت رقم 7ا.

308I

 ل يوا  ستشار ت

EBLIKGI WEI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ل يوا  ستشار ت

رقم 31 شارع  المير موالي عبد هللا ، 

70000،  ل يوا  ملغرب

EBLIKGI WEI شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 236 

حي  المل  - 70000  ل يوا  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.  29735

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2023 تقرر حل  01 فبر 2ر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد EBLIKGI WEI  مبلغ 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي رقم 236 حي  المل  

 : 70000  ل يوا  ملغرب نتيجة ل   -

 لشركة لم تقم باي نشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب رقم 236 

حي  المل  - 70000  ل يوا  ملغرب. 

و عيا:

و  رباب   دري�سي   لسيد)ة( 

عنو نه) ( رقم 236 حي  المل  70000 

 ل يوا  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

03 فبر 2ر   البتد ئية بال يوا  بتاريخ 

2023 تحت رقم 3950.

309I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

AS-SOFTMA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم ا23، شارع فلسطيا حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
 ملغرب

AS-SOFTMA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لرقم 

333 طاشروا  لجد2د  لفوسفاط 
بوجنيبة - 25000 خريبكة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5325
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل   ملؤرخ في 28 دجنبر 

AS- شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 100.000 SOFTMA  مبلغ رأسمالها 

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لرقم 

طاشروا  لجد2د  لفوسفاط   333

خريبكة  ملغرب   25000  - بوجنيبة 

نتيجة ل : عدم نشاط  لشركة.

ب  لرقم  مقر  لتصفية  حدد  و 

طاشروا  لجد2د  لفوسفاط   333

بوجنيبة - 25000 خريبكة  ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( عمر   ملنقي و عنو نه) ( 

بئر مزوي  والد  ل اطي والد  بر هيم 

خريبكة  ملغرب   25000 بوجنيبة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   20 بتاريخ   البتد ئية بخريبكة  

2023 تحت رقم 33/2023.

310I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

PARASVELT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم ا23، شارع فلسطيا حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
 ملغرب

PARASVELT شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكازة 
، توجد ب عمارة رقم ا5 مركب 
 لفردوس شارع موالي 2وسف - 

25000 خريبكة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.6491

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 فبر 2ر   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مفر ح  خالد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
)ة(   لفائدة   لسيد  حصة   1.000

عزيزة فناا بتاريخ 28 فبر 2ر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
أبريل   22 بتاريخ   البتد ئية بخريبكة  

2022 تحت رقم 180.
311I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 Société Ahssane
développement

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC
 Société Ahssane

développement شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تيردخت 
دو ر أوالد صولة جماعة  لس يد ت 
شيشاوة - 1000ا شيشاوة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Société : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.Ahssane développement

-1عامل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملناجم و لت د2ن.

الت 
َ
باال محجر  -2مشغل 

 مليكانيكية.

-3مقاول في  إلستغالل  لفالحي.

-اتاجر أو وسيط في  إلستير د أو 

 لتصد2ر..

تيردخت   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

دو ر أوالد صولة جماعة  لس يد ت 

شيشاوة - 1000ا شيشاوة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد  لحسيا  وحمو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد حسن  وحمو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحسيا  وحمو عنو نه) ( 

 22000 ولتانة   تيفني  تسناس  دو ر 

أزيالل  ملغرب.

عنو نه) (  حسن  وحمو   لسيد 

در فييل   91210 فرنسا  در فييل 

فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لحسيا  وحمو عنو نه) ( 

 22000 ولتانة   تيفني  تسناس  دو ر 

أزيالل  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بامنتانوت  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 21/2023.

312I

zagora consulting sarl

ACHGHAL HASSOU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محمد  لخامس ، 

7900ا، ز كورة  ملغرب
ACHGHAL HASSOU شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  المل 
رقم V 87  ز كورة - 7900ا ز كورة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

027ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ACHGHAL HASSOU
و  :  لبناء  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ألشغال  ملختلفة..
عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي  المل 
ز كورة  7900ا   - ز كورة    V  87 رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 3.750   : لحسن  حسو   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1.250   :  لسيدة  لكيرح فاطمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حسو لحسن عنو نه) ( حي 
 زغار تاكونيت ز كورة 7552ا ز كورة 

 ملغرب.
 لسيدة  لكيرح فاطمة عنو نه) ( 
7552ا  ز كورة  تاكونيت  حي  زغار 

ز كورة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة  لكيرح فاطمة عنو نه) ( 
7552ا  ز كورة  تاكونيت  حي  زغار 

ز كورة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   البتد ئية بز كورة  

2023 تحت رقم 39.

313I

TANGER TRANS SARL AU

TANGER TRANS SARL AU
إعالا مت دد  لقر ر ت

TANGER TRANS SARL AU
شارع  المام مسلم شمال 80 ، 

TANGER MAROC ،90000
  TANGER TRANS SARL AU

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 
 المام مسلم شمال 80 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.62565

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ستقالة مسير
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
صياغة  لقانوا  ألسا�سي   عادة 

للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  بند 
ما2لي:  ستقالة  لسيد محمد عدناا 
 لش يري  لحامل  لبطاقة  لوطنية 
K378836 من مهامه في  د رة  لشركة

بند رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
صياغة  لقانوا  ألسا�سي   عادة 

للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262333.

Iا31

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

POINT VERT CARS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 Entreprise assisstance*
‘*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،
60000، oujda maroc

POINT VERT CARS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 283 
تجزئة  ملستقبل طابق 1 شقة رقم 1 

وجدة  - 60000 وجدة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0509ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 POINT : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.VERT CARS
تأجير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

سيار ت بدوا سائق.
 283  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تجزئة  ملستقبل طابق 1 شقة رقم 1 

وجدة  - 60000 وجدة   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بومد2ن   محمد   لسيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 لسيد 2حيى ناصري :  500 حصة 
بقيمة 50.000 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد محمد بومد2ن  
 21 حي  لنصر زنقة بدر  لكبرى رقم 

وجدة  60000 وجدة   ملغرب.
عنو نه) (  ناصري  2حيى   لسيد 
13 رقم 264 وجدة  حي  لجد2د زنقة 

60000 وجدة   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد محمد بومد2ن  
 21 حي  لنصر زنقة بدر  لكبرى رقم 

وجدة  60000 وجدة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2467.
315I

ABA GESTION SARLAU

SOFTICDEV
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
SOFTICDEV  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
سجلماسة زنقة ا رقم 10 طريق 
 2موز ر فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOFTICDEV
:  لبرمجة  بإ2جاز  غرض  لشركة 

وجميع  لخدمات  مل لوماتية
باألجهزة  اللكترونية   لتجارة 

بالتقسيط
تجارة متنوعة.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
طريق   10 رقم  ا  زنقة  سجلماسة 
 2موز ر فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيدة  بن مو�سى س اد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

س اد  مو�سى   لسيدة  بن 
ا  تجزئة سجلماسة زنقة  عنو نه) ( 
 30000 10 طريق  2موز ر فاس  رقم 

فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
س اد  مو�سى   لسيدة  بن 
ا  تجزئة سجلماسة زنقة  عنو نه) ( 
 30000 10 طريق  2موز ر فاس  رقم 

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6038.

316I

CAFIGEC

WEKNOW BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
WEKNOW BUSINESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 246, زنقة 

مصطفى  مل اني  لطابق  لخامس 

شقة ا1 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WEKNOW BUSINESS

: أعمال أو  غرض  لشركة بإ2جاز 

إنشاء ت متنوعة.

 لنشاط  لريا�سي و لفني.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 246, زنقة 

مصطفى  مل اني  لطابق  لخامس 

20000  لد ر  لبيضاء   - ا1  شقة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500   : فاضمة   لسيدة  عر بن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 OVER SOLUTIONS  لشركة 

LDA :  500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  عر بن فاضمة عنو نه) ( 
سيدي   6 رقم   7 زنقة  حي  لس ادة 

20600  لد ر  لبيضاء  برنو�سي 

 ملغرب.

 OVER SOLUTIONS  لشركة 

 20300 عنو نه) (  لبرتغال   LDA

 لبرتغال  لبرتغال.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة  عر بن فاضمة عنو نه) ( 
سيدي   6 رقم   7 زنقة  حي  لس ادة 

20600  لد ر  لبيضاء  برنو�سي 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856836.

317I

CARREFOUR BUSINESS

ouled jilaliأوالد الجياللي
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

CARREFOUR BUSINESS

 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC

أوالد  لجيالليouled jilali شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : قصر 

 هبيبات ع ص ز أرفود - 52200 

أرفود  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.7281

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2023 2نا2ر   06  ملؤرخ في 

شركة   ouled jilaliأوالد  لجياللي

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 10.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر 

 52200  - أرفود  ز  ص  ع   هبيبات 

أرفود  ملغرب نتيجة ل دم مز ولة أي 

نشاط.

و عيا:

 لسيد)ة( عبد  لكريم  بن أحمادي 

ز  قصر  هبيبات ع ص  و عنو نه) ( 

أرفود 52200 أرفود  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
قصر  وفي   2023 2نا2ر   06 بتاريخ 
 52200  - أرفود  ز  ص  ع   هبيبات 

أرفود  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 65.

318I

FOUZMEDIA

OULINA TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
OULINA TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة سبو 
عمارة الشوب مكتب 2 طابق 5  - 

000ا1  لقنيطرة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

63047
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2021 أكتوبر   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OULINA TRANS
غرض  لشركة بإ2جاز : - مقاول في 

نقل  الشخاص
- مقاول في نقل  لبضائع

- مقاول في  لنقل  لسياحي.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : زنقة سبو 
 -   5 طابق   2 عمارة الشوب مكتب 

000ا1  لقنيطرة   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
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و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  علية  لدر ز   لسيدة 
  6 عبد  لقادر  لرقم  موالي  شارع 

92150  لقصر  لكبير  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  علية  لدر ز   لسيدة 
  6 عبد  لقادر  لرقم  موالي  شارع 

92150  لقصر  لكبير  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 02 نونبر 

2021 تحت رقم -.
319I

FOUZMEDIA

2L RT SARL
إعالا مت دد  لقر ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
2L RT SARL «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 53 زنقة 
محمد غرنيط   لشقة 8  ملد2نة 

 ل ليل - -  لقنيطرة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.48399

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 21 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
حصة في ملكية  لسيد   500 تفويت 
لفائدة  لسيد  لحو ط�سي  محمد 

محمد مشخشخ
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت ييا  لسيد محمد مشخشخ مسير 
محمد  ب د  ستقالة  لسيد  وحيد 

لحو ط�سي 
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
حصة في ملكية  لسيد   500 تفويت 
لفائدة  لسيد  لحو ط�سي  محمد 

محمد ملشخشخ

بند رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت ييا  لسيد محمد مشخشخ مسير 
محمد  ب د  ستقالة  لسيد  وحيد 

لحو ط�سي 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 05 2نا2ر 

2023 تحت رقم 93961.

320I

LE PREMIER CONSEIL

MB GOODS &SERVICES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MB GOODS &SERVICES شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملكتب 
رقم ب  ا1  قامة فجوة شارع 

 لحسن  لثاني  طريق  لصويرة كليز  - 
0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
132535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   28
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GOODS &SERVICES
* لتجارة   : غرض  لشركة بإ2جاز 
في عناصر  لد2كور و ملنتجات  ألخرى

مجال  لتسير  في  * ستيشاري 
)مستشار سوق  لفن(.

:  ملكتب  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم ب  ا1  قامة فجوة شارع  لحسن 
 لثاني  طريق  لصويرة كليز  - 0000ا 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ب دي  مريم   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة مريم ب دي عنو نه) ( رقم 
18 زنقة  فلوريد  كاليفورنيا  20500 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة مريم ب دي عنو نه) ( رقم 
18 زنقة  فلوريد  كاليفورنيا  20500 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 143893.
321I

FOUZMEDIA

GROUPE RAMI MARBRE
إعالا مت دد  لقر ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
GROUPE RAMI MARBRE «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  ملكتب 
أا20 مركز  لسالم  لشطر 1  ل مارة 
أ  لطابق  لثاني - -  لقنيطرة  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.61879
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 13 دجنبر 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
- تغيير نشاط  لشركة ليصبب  ما2لي: 
:- من ش عقاري،  الشغال  ملختلفة، 

 الستير د و لتصد2ر

قر ر رقم 2 :  لذي 2نص على ما2لي: 
للشركة من  تغيير  السم  لتجاري   -
 LES لى  GROUPE RAMI MARBRE

RESIDENCES ASSOUNDOUSS
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

 السم  لتجاري
بند رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

نشاط  لشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 16 2نا2ر 

2023 تحت رقم 94028.
322I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

YAMUS PRINT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم ا23، شارع فلسطيا حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 
 ملغرب

YAMUS PRINT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  فرح  
72، شارع موالي إدريس  ألول حي  
 لرياض  - 25000 خريبكة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

1ا3ا.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة( هاجر  لقطباا  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.700
5.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( حاتم 

 لقطباا بتاريخ 23 دجنبر 2022.
تفويت  لسيد )ة( تباكي   لس د2ة 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.700
5.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( حاتم 

 لقطباا بتاريخ 23 دجنبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
2نا2ر   03 بتاريخ   البتد ئية بخريبكة  

2023 تحت رقم 02.
323I
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ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

COMPETAGENCE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم ا23، شارع فلسطيا حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

 ملغرب

COMPETAGENCE شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لسفلي 

بلوك 07 رقم 971 حي  لقدس 1 

خريبكة 25000 خريبكة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5385

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2022 شتنبر   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

حسناء  2ت  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   1.000  حيى 

أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

صباني لكبير بتاريخ 15 شتنبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بخريبكة  بتاريخ 06 أكتوبر 

2022 تحت رقم 778.

Iا32

BOUCHTA COMPTA

BTP EL OUALI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

BTP EL OUALI شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر بن 

وسيا  لجماعة  لحضرية  لبحروييا  

- 90000 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.77281
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 21 نونبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
وسيا  لجماعة  لحضرية  بن  «دو ر 
 لبحروييا  - 90000 طنجة  ملغرب» 
10  لطابق  ألر�سي  رقم  «متجر  إلى 
مشروع  إلخالص   138 رقم  عمارة 
طريق  GH22  لجماعة  لحضرية 

تطو ا 90000 طنجة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 899.

325I

 ملغتي س يدة

تريومس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ملغتي س يدة
17 زنقة شنكيط شقة ا ص.ب 

261  لر شد2ة ، 52000،  لر شد2ة 
 ملغرب

تريومس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 
48 ز وية موالي عبد هللا مدغرة 
 لرشيد2ة - 52000  لرشيد2ة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7025

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   02  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  تريومس  
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 
مدغرة  هللا  عبد  موالي  ز وية   48
 لرشيد2ة - 52000  لرشيد2ة  ملغرب 

نتيجة ل : لم تز ول  ي نشاط.
 48 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 
ز وية موالي عبد هللا مدغرة  لرشيد2ة 

- 52000  لرشيد2ة  ملغرب. 

و عيا:
بلبكري  مصطفى    لسيد)ة( 
هللا  عبد  موالي  ز وية  عنو نه) (  و 
52000  لرشيد2ة  مدغرة  لرشيد2ة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ 18 2نا2ر 

2023 تحت رقم 29/2023.

326I

BOUCHTA COMPTA

 TRUCK FINANCE
MOROCCO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

 TRUCK FINANCE MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل رقم 
ا3 مركز ديستمار ساحة  لرود ني 

شارع عبد هللا  لهبطي إقامة  لقدس 
رقم ا3 - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

297ا13
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRUCK FINANCE MOROCCO
:  ستير د  بإ2جاز  غرض  لشركة 
م د ت  وتأجير  بيع  شر ء  وتصد2ر 

 ملناولة.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : محل رقم 

ساحة  لرود ني  ديستمار  مركز  ا3 

شارع عبد هللا  لهبطي إقامة  لقدس 
رقم ا3 - 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد كريم عمر ني :  700 

حصة بقيمة 70.000 درهم للحصة.

حصة   300   : زويتا  بدر   لسيد 

بقيمة 30.000 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عمر ني  كريم  محمد   لسيد 

 30 رقم  تجزئة  لنخيل  عنو نه) ( 

بوبانة 90000 طنجة  ملغرب.
زنقة   لسيد بدر زويتا عنو نه) ( 

كويط إقامة جاد ا طابق 2 شقة 31 

90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عمر ني  كريم  محمد   لسيد 

 30 رقم  تجزئة  لنخيل  عنو نه) ( 

بوبانة 90000 طنجة  ملغرب
زنقة   لسيد بدر زويتا عنو نه) ( 

كويط إقامة جاد ا طابق 2 شقة 31 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1296.

327I

ASMAA MEDIA GROUP

VIP SAKAN
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شارع صهيب  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبرنو�سي  لبيضاء، 20000، 

 لبيضاء  ملغرب

VIP SAKAN شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي 117 شارع 

 بن منير  قامة  لزرقاء  لطابق 2 رقم 

18 - -  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

558707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   05

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 VIP  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAKAN

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

 117  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع  بن منير  قامة  لزرقاء  لطابق 
2 رقم 18 - -  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بيطار   لسيد صفو ا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد صفو ا بيطار  

 103 لساسفة تجزئة  لخز مة  ملبنى 

 لشقة 11 -  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   لسيد صفو ا بيطار  

 103 لساسفة تجزئة  لخز مة  ملبنى 

 لشقة 11 -  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 841778.

328I

 ملغتي س يدة

زيزل

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ملغتي س يدة

17 زنقة شنكيط شقة ا ص.ب 

261  لر شد2ة ، 52000،  لر شد2ة 

 ملغرب

زيزل شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر 

توفاس  ماا  لنيف - 45800 تنغير 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7121

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2023 2نا2ر   02  ملؤرخ في 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة زيزل  

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 

مقرها  إلجتماعي قصر توفاس  ماا 

تنغير  ملغرب نتيجة   45800 -  لنيف 

ل : لم ت د تز ول  ي نشاط.

قصر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

تنغير   45800  - توفاس  ماا  لنيف 

 ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة(  لحسن    و  لغازي و 

رقم  د  حرف   08 عنو نه) (  لشطر 

0000ا  مر كش  تامنصورت   299

مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ 18 2نا2ر 

2023 تحت رقم 28/2023.

329I

trainning office and accounting advice

FADELICE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,5ا
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
FADELICE شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 18 شارع 
 لنصر  لطابق 5 شقة 6 ،  لصخور 
 لسود ء  لد ر  لبيضاء - 20303 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

496225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2021 مارس   08
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FADELICE
غرض  لشركة بإ2جاز : -  ستغالل 

متاجر  لحلويات
- إد رة  ملقاهي و لوجبات  لخفيفة 

ومحالت  آليس كريم و ملطاعم.
- مموا

- تسويق جميع  ملو د و ملنتجات.
-  تقد2م جميع  لخدمات.

- نقل  لبضائع.
-  الستير د و لتصد2ر.

جميع  ل مليات   ، أعم  وبشكل 
و ملالية  و لتجارية   لصناعية 
،  لتي قد تكوا  و ل قارية و ملنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
من  أو   ، أعاله  باألشياء  ملذكورة 
 ملحتمل أا ت زز تحقيقها وتطويرها، 

غير  أو  مباشرة  أي مشاركة  وكذلك 
من  ألشكال.  شكل  بأي   ، مباشرة 
إما في  لشركات  لتي تسعى لتحقيق 

أهد ف مماثلة أو ذ ت صلة..
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 18 شارع 
،  لصخور   6 5 شقة   لنصر  لطابق 
 20303  -  لسود ء  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة نور   لفضيلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة نور   لفضيلي عنو نه) ( 
 60 عمارة   ملجمع  لسكني  لن يم 
سال   11000 تابريكت   15 شقة 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة نور   لفضيلي عنو نه) ( 
 60 عمارة   ملجمع  لسكني  لن يم 
شقة 15 تابريكت 11000 سال  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 771905.
330I

trainning office and accounting advice

AIDOUD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,5ا
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
AIDOUD شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي رقم 8 
زنقة 3ا  لطابق 3 حي طارق سيدي 
 لبرنو�سي  لد ر  لبيضاء - 20600 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
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توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.853902
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2022 نونبر   25 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
مصدر  ملنتوجات  لتقليد2ة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 853902.

331I

excofi

GREENWOOD PHYTO INN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

excofi
 لشقة 3 عمارة لحبابي شارع 

 لجوالا ليدو فاس ، 31000، فاس 
 ملغرب

  GREENWOOD PHYTO INN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 ألر�سي محل رقم 58  لحي  لصناعي 
طريق عيا  لشقف   - 30000 فاس 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.71685

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   27 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
2اسيا  )ة(  تفويت  لسيد 
125 حصة  جتماعية من   لشقا2في 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

دالل أغماا بتاريخ 28 نونبر 2022.
2اسيا  )ة(   تفويت  لسيد 
125 حصة  جتماعية من   لشقا2في 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

سارة أغماا  بتاريخ 28 نونبر 2022.
2اسيا  )ة(  تفويت  لسيد 
125 حصة  جتماعية من   لشقا2في 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

هبة  أغماا  بتاريخ 28 نونبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   21 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2022 تحت رقم 7076.

332I

CAFIGEC

SMARTEC SERVICES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
SMARTEC SERVICES شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 
 طلس  لطابق  لر بع عمارة 5ا رقم 
16 م اريف - 20370  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570563
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SMARTEC SERVICES
شركة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
وأتمتة  ألعمال  لساملة  لكهربائية 

 ملنازل
تاجر.

زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم  5ا   طلس  لطابق  لر بع عمارة 
20370  لد ر  لبيضاء   - 16 م اريف 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زينب  بلحاج   لسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة بلحاج زينب عنو نه) ( 55 
05 شقة  زنقة  بر هيم  لنخعي طابق 
54647  لد ر  لبيضاء  09  مل اريف 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة بلحاج زينب عنو نه) ( 55 
05 شقة  زنقة  بر هيم  لنخعي طابق 
54647  لد ر  لبيضاء  09  مل اريف 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856838.
333I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

PROMAKES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

PROMAKES شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 88  ملسيرة 
1 س رقم 29 طابق 5 مر كش. - 

1000ا شيشاوة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

127317
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 ماي   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROMAKES

-1در سة   : غرض  لشركة بإ2جاز 

وتصميم  ملو قع وغيرها.

-2مصمم.

-3مصور

-ا لتسويق عبر  ألنترنيت.

 88  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 ملسيرة 1 س رقم 29 طابق 5 مر كش. 

- 1000ا شيشاوة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد أ2وب بن زيد ا :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد عبد  ملن م بوتكدرين :  50 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد أ2وب بن زيد ا عنو نه) ( 

دو ر  والد بن  لسبع  لود 2ة مر كش 

1000ا مر كش  ملغرب.

بوتكدرين  عبد  ملن م   لسيد 

عنو نه) ( دو ر  والد بن سبع  الود 2ة 

مر كش 1000ا مر كش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد أ2وب بن زيد ا عنو نه) ( 

دو ر  والد بن  لسبع  لود 2ة مر كش 

1000ا مر كش  ملغرب

بوتكدرين  عبد  ملن م   لسيد 

عنو نه) ( دو ر  والد بن سبع  الود 2ة 

مر كش 1000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2وليوز   13 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم 137690.

Iا33
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( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 STE COMPTOIR DE
 COMMERCIALISATION

 INDUSTRIELLE ET
 AGRICOLE DARAA

TAFILALET
إعالا مت دد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
) MOHAMED  ) FLM

رقم 30 مكرر زنقة شيخ  لإلسالم 
بل ربي  لو د لحمر ، 52000، 

 لرشيد2ة  ملغرب
 STE COMPTOIR DE

 COMMERCIALISATION
 INDUSTRIELLE ET AGRICOLE
DARAA TAFILALET  «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: قصر 

 زمور  لقد2م  لخنك  - -  لرشيد2ة 
 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.13315
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 02 دجنبر 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1.:  لذي 2نص على ما2لي:  
خويطي  باع  لسيد   : حصص  بيع 
 1000 أي  حصص  جميع  مصطفى 

حصة للسيد  بر هيم بوستى 
على  2نص  :  لذي   .2 رقم  قر ر 

ما2لي: تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة
على  2نص  :  لذي   .3 رقم  قر ر 

ما2لي: تغيير  لنشاط  الجتماعي
على  2نص  :  لذي  ا.  رقم  قر ر 

ما2لي: تغيير  ملسير
على  2نص  :  لذي   .5 رقم  قر ر 
تحييا  لقو نيا  ألساسية  ما2لي: 

للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
1:  لذي 2نص على  بند رقم بند 
هو  بوستى  بر هيم  أصبب  ما2لي: 

 لشريك  لوحيد في  لشركة

ا:  لذي 2نص على  بند رقم بند 
للشركة:  أصبب  ملقر  لجد2د  ما2لي: 
 زمور  لجد2د  2ت زدك  لخنك بجو ر 

 لحي  لجامعي  لر
6:  لذي 2نص على  بند رقم بند 
هو  بوستى  بر هيم  أصبب  ما2لي: 
صاحب كل   لحصص  إلجتماعية في 

 لشركة )1000 حصة(
7:  لذي 2نص على  بند رقم بند 
هو  بوستى  بر هيم  أصبب  ما2لي: 
رأسمال  لشركة  جميع  صاحب 

)100.000.00 درهم(
بند رقم بند 13 و ا1:  لذي 2نص 
أصبب  لسيد  بر هيم  ما2لي:  على 

بوستى هو  ملسير  لوحيد للشركة 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ 09 2نا2ر 

2023 تحت رقم 13/2023.
335I

FOUZMEDIA

DOUIBI SAKANE  SARLAU
إعالا مت دد  لقر ر ت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 DOUIBI SAKANE  SARLAU

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: ملخاليف 
عيا  لسبع  لرقم 1590 - -  لقنيطرة 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.39331

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 30 شتنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
في  حصة  جتماعية   1000 تفويت 
ملكية  لسيد  ل ربي  لصافي لفائدة 

 لسيد حسن بوعزيز
على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
تم  لتفويت  لحصص  تب ا  ما2لي: 
قبول  ستقالة  لسيد  ل ربي  لصافي 
مسير  بوعزيز  حسن  وت ييا  لسيد 

جد2د للشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  7-6:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: تفويت 1000 حصة  جتماعية 

ملكية  لسيد  ل ربي  لصافي  في 

لفائدة  لسيد حسن بوعزيز

على  2نص  15:  لذي  رقم  بند 

تم  لتفويت  لحصص  تب ا  ما2لي: 

قبول  ستقالة  لسيد  ل ربي  لصافي 

مسير  بوعزيز  حسن  وت ييا  لسيد 

جد2د للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 17 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 92922.

336I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SARCIOTO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم ا23، شارع فلسطيا حي 

 لقدس 2 ش 2 ، 25000، خريبكة 

 ملغرب

SARCIOTO شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 

 لخيل  - 25350 و دي زم  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.931

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2022 غشت   30 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

هيشام   سمير  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   1.000

1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( لكبير 

صباني بتاريخ 30 غشت 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بو دي زم  بتاريخ 16 نونبر 

2022 تحت رقم ا11.

337I

ASMAA MEDIA GROUP

LEE-BRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شارع صهيب  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبرنو�سي  لبيضاء، 20000، 
 لبيضاء  ملغرب

LEE-BRO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع اللة 
 لياقوت و  ل رعار تجزئة كاليس رقم 

17 طابق ا - -  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

560835
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
LEE-  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BRO
حيازة   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و لسكن  وتأجير  ل قار ت  وإد رة 

 لسياحي.
-  مل امالت  ل قارية.

- تسويق وتوزيع وتمثيل و ستير د 
وتصد2ر  ملنتجات و ملو د.

طريق  عن  أخذ  ملصالح   -
 ملساهمة ودمج  الكتتاب و ملشاركة 
وسيلة  بأي  وغير  ملباشرة   ملباشرة 
سيتم  أو  لتي  في  لشركات  ملنشأة 
إنشاؤها أو  لشركات أو غيرها  لتي لها 

غرض مماثل أو مرتبط.
جميع  مل امالت   ، أعم  وبشكل 
و ملالية  ملت لقة  و ل قارية   لتجارية 

بها
مباشرة إلى  ألشياء  ملذكورة أعاله.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع اللة 
 لياقوت و  ل رعار تجزئة كاليس رقم 

17 طابق ا - -  لبيضاء  ملغرب
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

00ا حصة    :  لسيد  ريك مار ا 
بقيمة 100 درهم للحصة.

باتريك  مار ا  رو ا   لسيد 
 100 بقيمة  حصة   600   : جوزيف 

درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 19  لسيد  ريك مار ا عنو نه) ( 
 -  12 رقم   6 طابق  لورير  زنقة  2ت 

 لبيضاء  ملغرب.
باتريك  مار ا  رو ا   لسيد 
ال  دو  شارع  ا1  عنو نه) (  جوزيف 
تولوز     -  31300  31300 جر فيت 

فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 19  لسيد  ريك مار ا عنو نه) ( 
 -  12 رقم   6 طابق  لورير  زنقة  2ت 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.
338I

  CABINET  KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 CHAMBRES FROIDES
TOLGA SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 CABINET  KAMFIN DE LA
 COMPTABILITE ET  GESTION

DES AFFAIRES
 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 « RAHMA
 1 « N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC
 CHAMBRES FROIDES TOLGA
SARL AU  شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 29 شارع 
عمر  بن  ل اص  لطابق 03 رقم 26 

طنجة  - 90000 طنجة   ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
25ا0ا.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في ا1 نونبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
شارع عمر  بن  ل اص  لطابق   29»
90000 طنجة    - رقم 26 طنجة    03
« ملنطقة  لصناعية   إلى   ملغرب» 
 قامة  لبستاا  16-1  لطابق  لسفلي 

وجدة  - 60000 طنجة    ملغرب «.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   13 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2364.
339I

PRONUM CONSEIL

EXCELLENT ELECTRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PRONUM CONSEIL
شارع موالي 2وسف إقامة  لفتب 
بلوك أ  لطابق 5 رقم 17 طنجة ، 

90000، طنجة  ملغرب
EXCELLENT ELECTRO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
موالي 2وسف إقامة  لفتب بلوك 
أ طابق 5 رقم 17 طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27اا13
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EXCELLENT ELECTRO

:  ستير د  بإ2جاز  غرض  لشركة 
وتوزيع  ألجهزة  ملنزلية.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بلوك  إقامة  لفتب  2وسف  موالي 
 90000  - طنجة   17 رقم   5 أ طابق 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد  لحسن  لحريقي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   :  لسيد محسن  لغطاس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لحسن  لحريقي عنو نه) ( 
وز ا  ملجاعرة  ب طية  عيا  دو ر 

16200 وز ا  ملغرب.
 لسيد محسن  لغطاس عنو نه) ( 
وز ا  دريج  ملجاعرة  عيا  مركز 

16200 وز ا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لحسن  لحريقي عنو نه) ( 
وز ا  ملجاعرة  ب طية  عيا  دو ر 

16200 وز ا  ملغرب
 لسيد محسن  لغطاس عنو نه) ( 
وز ا  دريج  ملجاعرة  عيا  مركز 

16200 وز ا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1520.
0Iا3

مستأمنة سامي للمحاسبة

STE TILLICHT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

مستأمنة سامي للمحاسبة
حي ميمونة رقم 55 بلوك ا  لطابق 
 ألول بني مالل ، ا2300، بني مالل 

 ملغرب
STE TILLICHT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 26 

 لحي  لصناعي  - 23000 بني مالل 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2979
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 دجنبر   01 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   STE TILLICHT حل 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ا  درهم   58.800
 - 26  لحي  لصناعي    إلجتماعي رقم 
23000 بني مالل  ملغرب نتيجة لقفل 

 لتصفية.
و عيا:

مقدري   عبد ملالك    لسيد)ة( 
تكنة  ملخزا  ملتنقل  عنو نه) (  و 
 لوحدة 29  23200  لفقيه بن صالح 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
وفي رقم 26   2022 01 دجنبر  بتاريخ 
مالل  بني   23000  -  لحي  لصناعي 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ ا2 2نا2ر 

2023 تحت رقم 11ا1.

1Iا3

amics tex

GOAL-COFFE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

amics tex
 Rue Yacoub El Mansou 1er 2
etage ، 90000، tanger maroc

GOAL-COFFE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 شارع 
أمير موالي عبد هللا  - 90000 طنجة 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.65319

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2022 دجنبر   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
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جو د حري�سي  )ة(  تفويت  لسيد 
 100 حصة  جتماعية من أصل  0ا 
هنيدة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 ملكنوزي بتاريخ 07 دجنبر 2022.
جو د حري�سي  )ة(  تفويت  لسيد 
 100 حصة  جتماعية من أصل  0ا 
حصة لفائدة   لسيد )ة( ميار حري�سي 

بتاريخ 07 دجنبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
دجنبر   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2022 تحت رقم 261165.

2Iا3

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 MIAFMIA PRODUCTS
COMPANY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
 MIAFMIA PRODUCTS

COMPANY شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رياض 
 لزيتوا رقم 31 شارع  لشهيد عبد 
 لسالم بن محمد مكتب رقم ا فال 
فلوري  لقنيطرة - 000ا1  لقنيطرة 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.61481

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
هللا  نصر  بدر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة(  لهام  

 فيدي بتاريخ 16 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 26 2نا2ر 

2023 تحت رقم 382.

3Iا3

BOUCHTA COMPTA

PATISSERIE ROTTERDAM
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

  PATISSERIE ROTTERDAM

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

فاتن رقم 172 محل تجاري  رقم 2  

 مغوغة  - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PATISSERIE ROTTERDAM

مخبزة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

ومقهى.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
  2 رقم  محل تجاري    172 فاتن رقم 

 مغوغة  - 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  لوهاب   محمد   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لوهاب  محمد   لسيد 

  172 رقم  فاتن  تجزئة  عنو نه) ( 

90000 طنجة   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لوهاب  محمد   لسيد 

  172 رقم  فاتن  تجزئة  عنو نه) ( 

90000 طنجة   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1580.

Iاا3

FARAJ CONSEIL GESTION

RTG ENERGY SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION

 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،

10000، TEMARA MAROC

RTG ENERGY SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي بلوك 

ج رقم 82  لطابق  لثالث د2ور 

 لحومرحي ي قوب  ملنصور - 10120 

 لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

165883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 RTG  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ENERGY SARL

تركيب   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 آلالت و مل د ت  لصناعية  لتركيبات 

 لكهربائية.

بلوك   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
د2ور  82  لطابق  لثالث  رقم  ج 
 لحومرحي ي قوب  ملنصور - 10120 

 لرباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عز لد2ن  شبلي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   :  لسيد عبد  لرحيم ر سم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عز لد2ن  شبلي عنو نه) ( 
دو ر  لبر شوة  والد ميموا 01  لرماني  

15000  لخميسات   ملغرب.
ر سم  عبد  لرحيم   لسيد 
عنو نه) ( د ر  لبكيمات  والد  حسيا  

000ا2  لجد2دة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عز لد2ن  شبلي عنو نه) ( 
دو ر  لبر شوة  والد ميموا 01  لرماني  

15000  لخميسات   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم ا13290.

5Iا3

trainning office and accounting advice

GLO VAL CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,5ا
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
GLO VAL CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 كد ل رقم 230 سيدي مومن 
 لد ر لتيضاء - 02ا20  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
31ا570

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 GLO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VAL CAR
تأجير   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

سيار ت بدوا سائق..
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
مومن  سيدي   230 رقم   كد ل 
 لد ر لتيضاء - 02ا20  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.668   : بل طار  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1.666  :  لسيد عبد  ل زيز كوبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1.666   : ن ماني   لسيد  محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بل طار  محمد   لسيد 
مجموعة سجلماسة 2 عمارة 11 رقم 
7 سيدي مومن  لد ر لبيضاء 02ا20 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
 لسيد عبد  ل زيز كوبي عنو نه) ( 
سالم 1 لتوس ة  لكبرى زنقة 22 رقم 
سيدي  لبرنو�سي  لد ر  لبيضاء   09

20600  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  ن ماني   لسيد  محمد 
حي 2اسمينة 5 زنقة 103 رقم 06 عيا 
 لشق  لبيضاء 20153  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بل طار  محمد   لسيد 
مجموعة سجلماسة 2 عمارة 11 رقم 
7 سيدي مومن  لد ر لبيضاء 02ا20 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856877.
346I

SOFICODEX

CASA CRISTAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

SOFICODEX
1ا زنقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

CASA CRISTAL  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا1-
ا1مكرر و 16 ممر طوليد نو 

زنقة حماا  لفطو كي - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.357199
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   06  ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( مرو ا 

حسن كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856317.
7Iا3

EURO ACCOUNTING HOUSE

OM ASSUR CONSEIL
شركة  ملساهمة

إنشاء فرع تابع للشركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
عمارة رقم 75. شارع محمد  لخامس 
-  لشقة رقم 15 -  لطابق  لثالث ، 
0ا0ا2،  لجد2دة  ململكة  ملغربية
OM ASSUR CONSEIL شركة 

 ملساهمة

 Centre وعنو ا مقرها  إلجتماعي
 Atlas, 24 Av. du Prado, 13006  -

Marseille 13006 فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.20301

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 09 2نا2ر 2023 تقرر إنشاء 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
و  لكائن   OM ASSUR CONSEIL
بال نو ا ز وية شارع  لحسن  لثاني و 
شارع باستور  رقم 2ا1 شقة رقم 08, 
000ا2   -  لطابق  لثالث  لجد2دة 
 لجد2دة  ململكة  ملغربية و  ملسير من 
مريم عاطف محمد  طرف  لسيد)ة( 

عمر لبار.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 29716.

348I

س- طلس

MAG URBAN PRO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

س- طلس
 لطابق  الول  لحي  الد ري شارع 

 لطائف رقم 1ا ، 23000، بني مالل 
 ملغرب

MAG URBAN PRO شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 10 
زنقة  لحرية  لطابق 03 شقة رقم 
05 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
569815

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MAG  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.URBAN PRO
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
 10 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
زنقة  لحرية  لطابق 03 شقة رقم 05 

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد رقيب منير  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حي  عنو نه) (   لسيد رقيب منير  
شارع عالل بن عبد   8  لفيالت رقم 
هللا  23203 فقيه بن صالح   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

حي  عنو نه) (   لسيد رقيب منير  
شارع عالل بن عبد   8  لفيالت رقم 

هللا  23203 فقيه بن صالح   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856073.
9Iا3

trainning office and accounting advice

ATLAS SRC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,5ا
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
ATLAS SRC شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 01 شارع 
 لغوطة  قامة  لياسميا رقم ب 
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110 سيدي مومن  لد ر  لبيضاء - 
02ا20  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

563655
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   31
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ATLAS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SRC
غرض  لشركة بإ2جاز : - أالشغال 

 ملختلفة و لبناء
- بيع مو د  لبناء
-  نقل  لبضائع

- تحقيق جميع  لخدمات
- تأجير  آلالت

-  لتجارة
جميع  مل امالت   ، عام  وبوجه 
أو  أو  ملدنية  أو  لتجارية   لصناعية 
 ملنقولة أو غير  ملنقولة  لتي قد تكوا 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بغرض  لشركة أو بأي أغر ض مماثلة 

أو ذ ت صلة..
01 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 لغوطة  قامة  لياسميا رقم ب 110 
سيدي مومن  لد ر  لبيضاء - 02ا20 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بنز ر سماعيل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
:   لشطر  بنز ر سماعيل   لسيد 
2  2ت والل مكناس  رقم  ا  عمارة   2

بقيمة 100.000 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 2  لسيد بنز ر سماعيل عنو نه) ( 

2  2ت والل  رقم  ا  عمارة   2  لشطر 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بنز ر سماعيل   لسيد 

ا  عمارة   2 2  لشطر  تجزئة  نا�سي 

 50000 مكناس  والل  2  2ت  رقم 

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبر 2022 تحت رقم 847774.

350I

‘Entreprise assisstance *ENTASS*

BALADI FORAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 Entreprise assisstance*

‘*ENTASS

 ongle rue berkane et melila ،

60000، oujda maroc

BALADI FORAGE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لوفاء 

طريق عيا بني مطهر 60 زنقة  س 10 

وجدة - 60000 وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20905

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

27 دجنبر 2016 تقرر حل   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ رأسمالها     BALADI FORAGE

مقرها  وعنو ا  درهم   10.000

عيا  طريق  حي  لوفاء   إلجتماعي 

وجدة   10 زنقة  س   60 مطهر  بني 

 : نتيجة ل  وجدة  ملغرب    60000  -

مشاكل مالية.

و حدد مقر  لتصفية ب حي  لوفاء 

طريق عيا بني مطهر 60 زنقة  س 10 

وجدة - 60000 وجدة  ملغرب. 

و عيا:

و  2وسفي   محمد     لسيد)ة( 

طريق عيا بني  حي  لوفاء  عنو نه) ( 
مطهر 60 زنقة  س 10 وجدة 60000 

وجدة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   28 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2018 تحت رقم 1692.

351I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

JOURY NATURAL BEAUTY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس  ملغرب

 JOURY NATURAL BEAUTY

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شقة 

11،  لطابق  لثاني،عمارة 12، زنقة 

 لقنيطرة م.ج  مكناس 50050 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 JOURY : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NATURAL BEAUTY

تاجر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
منتجات  لتجميل

بائع  ملنتجات شبه  لصيدالنية
 ملتاجرة.

شقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
زنقة   ،12 11،  لطابق  لثاني،عمارة 
 50050 مكناس  م.ج    لقنيطرة 

مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد محمد  لغضباا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد  لغضباا عنو نه) ( 
 2 سيدي س يد  ا  أو  بلوك   3 رقم 

50050 مكناس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد  لغضباا عنو نه) ( 
 2 سيدي س يد  ا  أو  بلوك   3 رقم 

50050 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1602.

352I

trainning office and accounting advice

ATLAS COMP
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,5ا
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
ATLAS COMP شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 01 شارع 
 لغوطة  قامة  لياسميا رقم ب 

110 سيدي مومن  لد ر  لبيضاء - 
02ا20  لد ر  لبيضاء  ملغرب



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3274

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
562889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   25
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ATLAS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.COMP
غرض  لشركة بإ2جاز : -  بيع مو د 

 لبناء
-  نقل  لبضائع

-  أد ء خدمات متنوعة
-  تأجير  آلالت

- تهيىة  لحد ئق و لبستنة
-   الشغال  ملختلفة و لبناء

-  لتجارة
جميع  ل مليات   ، أعم  وبشكل 
،  لتجارية  طبي تها  كانت  مهما   ،
و ل قارية  و ملنقولة  و لصناعية 
أو  مباشر  بشكل  ،  ملت لقة  و ملالية 
غير مباشر باألشياء  ملذكورة أعاله أو 
بأي أشياء أخرى مماثلة أو ذ ت صلة 
، من  ملحتمل أا ت زز ، بشكل مباشر 
،  لغرض  لذي تسعى  أو غير مباشر 
إليه  لشركة أو  متد دها أو تطويرها 

، وهذ  في أي دولة..
01 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 لغوطة  قامة  لياسميا رقم ب 110 
سيدي مومن  لد ر  لبيضاء - 02ا20 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  تود    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد محمد  تود  : 1.000 بقيمة 

100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  تود    لسيد 
2  2ت والل  رقم 267 شقة   2  ملنتزه 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  محمد  تود    لسيد 
2  2ت والل  رقم 267 شقة   2  ملنتزه 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبر 2022 تحت رقم 846929.

353I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

 FRERE EXPRESS
TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس  ملغرب
 FRERE EXPRESS TRANSPORT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 15 
شقة 8  لطابق ا مرجاا 2 مكناس 

50050 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58171
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FRERE : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EXPRESS TRANSPORT

نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 ألفر د لحساب  لغير.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : عمارة 15 
مكناس   2 مرجاا  ا  8  لطابق  شقة 

50050 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد جمال غد وش  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد جمال غد وش  
لحسن  2وسف  بوفناا  2ت  دو ر 
مكناس   50050 لقصير  جماعة 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد جمال غد وش  
لحسن  2وسف  بوفناا  2ت  دو ر 
مكناس   50050 لقصير  جماعة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1603.

Iا35

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE SAN. DUSTREIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15
 BUREAU N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

SOCIETE SAN. DUSTREIL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 
 لجامع  لس ادة مر كش - 000ا 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.73163

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 فبر 2ر   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

ج يف   خالد  )ة(  تفويت  لسيد 

500 حصة  جتماعية من أصل 500 

)ة(  سماعيل  حصة لفائدة   لسيد 

د الوي بتاريخ 02 فبر 2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144438.

355I

IZDIHAR CONSEIL

 DUNE DE    دون دو غيف
REVE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

 DUNE DE REVE    دوا دو غيف

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي نور5، 

مكتب  BاB2مكرر  لطابق2، شارع 

 لحسن  لثاني، كليز مر كش  ملغرب  

- 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : دوا دو 

.DUNE DE REVE    غيف
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أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
ومن ش  مختلفة  وأعمال   لبناء 

عقاري.
نور5،   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع  BاB2مكرر  لطابق2،  مكتب  
 لحسن  لثاني، كليز مر كش  ملغرب  - 

0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : علي  لبرومي   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد علي  لبرومي عنو نه) ( دو ر 
 لسريري سيدي عبد هللا غيات أ2ت 

 ورير  لحوز 000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
سيدريك  لبابا  موهيب   لسيد 
عنو نه) ( دو ر  ل مرييا سيدي غيات 

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم ا5ااا1.

356I

SOFICODEX

CASA CRISTAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
1ا زنقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

CASA CRISTAL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا1-
ا1مكرر و 16 ممر طوليد نو 

زنقة حماا  لفطو كي  - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.357199

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   06 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة( محمد  لشويخ   تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   500

500 حصة لفائدة   لسيد )ة( حسن 

مرو ا بتاريخ 06 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856317.

357I

BISSAN NOVA

BISSAN NOVA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

BISSAN NOVA

مرس  لسلطاا  لشقة 3  لطابق 1 ، 

CASABLANCA ،20000  ملغرب

BISSAN NOVA  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مرس 

 لسلطاا  لشقة 3  لطابق 1  - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

5ا3937.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2023 2نا2ر   19  ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

   BISSAN NOVA  لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

مرس  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

 -   1 3  لطابق   لسلطاا  لشقة 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل :  إجماع  لشركاء أو مجلس  إلد رة 

ومو فقتهم على تصفية  لشركة.

مرس  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 -   1 3  لطابق   لسلطاا  لشقة 

20000  لد ر لبيضاء   ملغرب. 

و عيا:

و  ناد2ة     لشيا   لسيد)ة( 

مومن  لجد2د  سيدي  عنو نه) ( 

رقم  اللة سكينة  شارع  ا  مجموعة 

00ا20   لد ر لبيضاء  ملغرب    13

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 846753.

358I

SOFICODEX

CASA CRISTAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

SOFICODEX

1ا زنقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

CASA CRISTAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ا مقرها  الجتماعي ا1-

ا1مكرر و 16 ممر طوليد نو 

زنقة حماا  لفطو كي  - 20000 

 لد ر لبيضاء.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.357199

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم تحويل   2023 2نا2ر   ملؤرخ في 06 

 لشكل  لقانوني للشركة من «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى «شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856317.

359I

global audit partners

WHIPS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

global audit partners
شارع  لحسن  لثاني ،مد ر 1 ،سانت 
إكسوبيري وشارع عالل  لفا�سي ، 

 لطابق 3 ، شقة 19 ، 20000،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

WHIPS شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 شارع 
أحمد  ملججاتي إقامة  أللب  لطابق 
1 رقم 8  مل اريف - 20370  لد ر 

 لبيظاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570801
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WHIPS
تصميم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
تطبيقات  لهاتف  وإد رة  وتطوير 

 ملحمول و ملو قع  إللكترونية 
خدمات  لبرمجة.

13 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
أحمد  ملججاتي إقامة  أللب  لطابق 
20370  لد ر   - 8  مل اريف  رقم   1

 لبيظاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : عثماا   لسيدة  لغماري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لغماري عثماا عنو نه) ( 
سيدي  ا10  فيال   1 الكوليا  مجمع 
20520  لد ر  لبيظاء  م روف 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لغماري عثماا عنو نه) ( 
سيدي  ا10  فيال   1 الكوليا  مجمع 
م روف 20520  لد ر  لبيظاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857180.
360I

global audit partners

link ingénierie maroc
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

global audit partners
شارع  لحسن  لثاني ،مد ر 1 ،سانت 
إكسوبيري وشارع عالل  لفا�سي ، 

 لطابق 3 ، شقة 19 ، 20000،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

link ingénierie maroc شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 شارع 
أحمد  ملججاتي إقامة  أللب  لطابق 
1 رقم 8  مل اريف - 20370  لد ر 

 لبيظاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570803
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 link  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ingénierie maroc
تقد2م   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
في  و ملساعدة  و ملشورة   لخدمات 
مجال هندسة  لحاسوب و لتقنيات 

 لصناعية و البتكار.
13 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
أحمد  ملججاتي إقامة  أللب  لطابق 
20370  لد ر   - 8  مل اريف  رقم   1

 لبيظاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 LINK INGENIERIE  لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  100

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 LINK INGENIERIE  لشركة 
عنو نه) ( 6 ممر مارث كوند ت  ز ك 

دي جاباردي 31200 تولوز فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مارسيل  جوناثاا   لسيد 
دي  شارع   6 عنو نه) (  بورد2ريس 

أوربوليير 31200 تولوز فرنسا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857183.
361I

EUROMED COMPTA-SARL

 LUIS TRAVEL MOROCCO 
ADVENTURE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LUIS TRAVEL MOROCCO 
ADVENTURE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 

 بو ب مر كش رقم 5ا شطر 19 

مكتب رقم 8 مر كش - 0000ا 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 LUIS TRAVEL MOROCCO   :

.ADVENTURE

كر ء   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لدر جات.

- شركة تسير  لخدمات.

-  نشطة رياضية وترفيهية..

عمارة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 19 شطر  5ا  رقم  مر كش   بو ب 

0000ا   - مر كش   8 رقم  مكتب 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : شميت  لويس   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة شميت غيبريشل سونجا 

ماريا :  500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  شميت  لويس   لسيد 

ويىدبورغ  ملانيا   94336 -19د   م  

94336 ويىدبورغ   ملانيا.

 لسيدة شميت غيبريشل سونجا 

 94336 -19د  عنو نه) (  م   ماريا 

ويىدبورغ    94336 ويىدبورغ  ملانيا 

 ملانيا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  شميت  لويس   لسيد 
ويىدبورغ  ملانيا   94336 -19د   م  

94336 ويىدبورغ   ملانيا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 229اا1.

362I

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

RIYAD MABROUKA
عقد تسيير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 مل نويوا(

عقد تسيير حر ألصل تجاري
RIYAD MABROUKA

مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
 RIYAD أعطى   2023 2نا2ر  ا2  قي 
MABROUKA SARL  ملسجل 
باملحكمة   21071 بالسجل  لتجاري 
حق  لتسيير  لحر  بفاس   لتجارية 
ب  ملد2نة  لألصل  لتجاري  لكائن 
درب   لقد2مة،  لطال ة  لكبيرة، 
 مليتر، رقم25 - 30000 فاس  ملغرب 
ملدة   FES EXPLORER SARL لفائدة 
1 سنة تبتدئ من 01 فبر 2ر 2023 و 
تنتهي في 28 فبر 2ر ا202 مقابل مبلغ 

شهري قيمته 36.000 درهم.

363I

RZ CONSEIL

RAPIDOS IMMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RZ CONSEIL
 RUE SOUMAYA RES 82

 SHEHRAZADE I 3ème ETG
 N°13 PALMIERS 82 RUE

 SOUMAYA RES SHEHRAZADE
 I 3ème ETG N°13 PALMIERS،
CASABLANCA ،20340  ملغرب
RAPIDOS IMMO شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي 82 شارع 
سومية  قامة شهرز د 1  لطابق 

3 شقة 13  لنخيل - 0ا203 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RAPIDOS IMMO
وكالة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
عقارية و من ش عقاري  لبيع و لشر ء 
و  جميع  نو ع  ل قار ت  لبناء  في 

 لتشييد.
 82  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 1 شهرز د  سومية  قامة  شارع 
 لطابق 3 شقة 13  لنخيل - 0ا203 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد بن ساعد نبيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بن ساعد نبيل عنو نه) ( 
 11 شقة   3 طابق  تجزئة  لبدر  ا5 
 20000 عيا  لسبع  ب   6 س  م 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد بن ساعد نبيل عنو نه) ( 
 11 شقة   3 طابق  تجزئة  لبدر  ا5 
 20000 عيا  لسبع  ب   6 س  م 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857184.
364I

 تمانية  لخلود

BIJOUCASH   بيجوكاش
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 تمانية  لخلود
عمارة   12 رقم 1 تجزئة  ملنصور 
مكناس ، 50050، مكناس  ملغرب
بيجوكاش   BIJOUCASH شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة ف 
ا متجر رقم 02 تجزئة  ملنصور 8  

مكناس 50050 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58163
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BIJOUCASH   بيجوكاش
تحويل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 المو ل.
عمارة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ف ا متجر رقم 02 تجزئة  ملنصور 8  

مكناس 50050 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة  لش يبية  ملخربش 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  لش يبية  ملخربش 
9  ملنصور  ا رقم  عنو نه) ( عمارة ج 

8 مكناس 50050 مكناس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة  لش يبية  ملخربش 
9  ملنصور  ا رقم  عنو نه) ( عمارة ج 

8 مكناس 50050 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1598.
365I

MAISON DE LA COMPTABILITE

MTC CAR م ت س كار
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MAISON DE LA COMPTABILITE
RUE LARBI EL KHARRATا2 
 CENTRE VILLE، 30000، FES

MAROC
م ت س كار MTC CAR شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملكتب 
 لكائن بالطابق  لسادس رقم 3 

زنقة لال  مينة  ملد2نة  لجد2دة حي 
لبودروم  - 30100 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75333
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : م ت س 

.MTC CAR كار

كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لسيار ت بدوا سائق.

:  ملكتب  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 3 رقم  بالطابق  لسادس   لكائن 
حي  لال  مينة  ملد2نة  لجد2دة  زنقة 

لبودروم  - 30100 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 125.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.250   : بوقاع  حبيبة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بوقاع  حبيبة   لسيدة 
32 تجزئة  لغز لي شارع  بن  لخطيب 
فاس   30100   3 1  لشقة   لطابق 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بوقاع  حبيبة   لسيدة 
32 تجزئة  لغز لي شارع  بن  لخطيب 
فاس   30100   3 1  لشقة   لطابق 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6059/2023.
366I

LEADER FIN

PENYON CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد  إلقامة فالروس» 
E»  لطابق  لثاني  ملكتب 12  لد ر 
 لبيضاء، 20500،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
PENYON CONSULTING شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

سوما2ا إقامة شهر ز د  لطابق 3 رقم 
22 بالمي - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.484801

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  30 شتنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    PENYON CONSULTING
وعنو ا  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي شارع سوما2ا إقامة 
 - بالمي   22 رقم   3 شهر ز د  لطابق 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : 
زيادة خسائر  لشركة وعجزها عن

 إلستمر ر...
شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
سوما2ا إقامة شهر ز د  لطابق 3 رقم 
20000  لد ر  لبيضاء   - بالمي   22

 ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( ما2كل ستيفاا  مكر ي 
سويس   0000 سويس  عنو نه) (  و 

سويس كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
شتنبر 2022 تحت رقم 00845646.
367I

LEADER FIN

MORéCOPOLY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد  إلقامة فالروس» 
E»  لطابق  لثاني  ملكتب 12  لد ر 
 لبيضاء، 20500،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
MORéCOPOLY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10  شارع 
لحرية  لطابق 3  لشقة  5 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
79777ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   19 في   ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
رأسمالها  مبلغ    MORéCOPOLY
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
شارع لحرية  لطابق    10  إلجتماعي 
5 - 20000  لد ر  لبيضاء  3  لشقة  

 ملغرب نتيجة ل : 
زيادة خسائر  لشركة وعجزها عن

 إلستمر ر..
و حدد مقر  لتصفية ب 10 شارع 
 20000  -  5 3  لشقة  لحرية  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة(  منى  ر فوق و عنو نه) ( 
0000  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا1  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبر 2022 تحت رقم 00845644.

368I

Gm Consulting

MY BOUNTIES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Gm Consulting
108  لزبير بن  ل و م  لطابق  لثاني 
 لرقم ا ، 20303،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
MY BOUNTIES شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5ا زنقة 
عبد  لقادر مفتكر  لطابق  لثاني 
 لرقم ا - 20000  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.532909

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   10  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  MY BOUNTIES  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
زنقة  5ا  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
مفتكر  لطابق  لثاني  عبد  لقادر 
20000  لد ر  لبيضاء    - ا   لرقم 
في  رغبة  لشركاء   : نتيجة ل   ملغرب 

 لتصفية.
زنقة  5ا  و حدد مقر  لتصفية ب 
مفتكر  لطابق  لثاني  عبد  لقادر 
20000  لد ر  لبيضاء    - ا   لرقم 

 ملغرب. 
و عيا:

غد ني و  عبد  لو حد    لسيد)ة( 
 3 مجموعة  د2ار  لرحمة  عنو نه) ( 
عمارة 22  لرقم 11  والد حمد 2 د ر 
بوعزة 20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : 5ا زنقة 
مفتكر  لطابق  لثاني  عبد  لقادر 

 لرقم ا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 323ا.
369I

ADRAR ROUTE

أدرار روت
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ADRAR ROUTE
 BD MOULAY HASSAN 1 ER

 IMMEUBLE SIBAM BLOC C 4
 EME ETAGE N° 10 ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أدر ر روت شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي  لحسن  ألول, عمارة سيبام, 

بلوك C,  لطابق ا, رقم 10 - 0000ا 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

130115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 2ونيو   22

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

أدر ر   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

روت.

إنتاج   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

أعمال  لبناء و ألشغال   - مو د  لبناء 

 ل مومية.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

عمارة سيبام,  موالي  لحسن  ألول, 
بلوك C,  لطابق ا, رقم 10 - 0000ا 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 2وسف  وشكور عنو نه) ( 
 KT2 6AG 175 ريتشموند بارك رود

كنكستا أبوا تيمز  ململكة  ملتحدة.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد 2وسف  وشكور عنو نه) ( 
 KT2 6AG 175 ريتشموند بارك رود

كنكستا أبوا تيمز  ململكة  ملتحدة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ 26 أكتوبر   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم 140762.
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»RECYCALL«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000،  لجد2دة  ملغرب

«RECYCALL» شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

أطلس، عمارة 5ا،  لطابق  لر بع، 
رقم 16،  مل اريف،  لد ر  لبيضاء. - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : : 

570609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.«RECYCALL»

غرض  لشركة بإ2جاز : - بيع  ملو د 

- • م الجة  لنفا2ات. -   لبالستيكية. 

 الستير د و لتصد2ر..
زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

5ا،  لطابق  لر بع،  عمارة  أطلس، 
 - 16،  مل اريف،  لد ر  لبيضاء.  رقم 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد جو د  2ت جيتي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

500 حصة    :  لسيد رشيد  فالد 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد جو د  2ت جيتي عنو نه) ( 
B،  لشقة  عمارة  إقامة  لصفاء، 
عيا  لسبع،  زقاق  لبوغانفيل،   ،21

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  رشيد  فالد   لسيد  
عرصة  لكبير،  لطابق  لسابع،   ،10
20000  لد ر   لشقة 26،  مل اريف، 

 لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد جو د  2ت جيتي  عنو نه) ( 
B،  لشقة  عمارة  إقامة  لصفاء، 
عيا  لسبع،  زقاق  لبوغانفيل،   ،21

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
عنو نه) (  رشيد  فالد   لسيد 
عرصة  لكبير،  لطابق  لسابع،   ،10
20000  لد ر   لشقة 26،  مل اريف، 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856859.
371I

MERL CONSULTING GROUPE

SOCIETE LA KICHTA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MERL CONSULTING GROUPE
 7BIS RUE ZAGORA 2EME
 ETAGE APPT N 6 RABAT

 HASSAN ، 10020، RABAT
MAROC

SOCIETE LA KICHTA  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 155 زنقة 
سيدي عالل   بن عبد هللا لقبيبات 

 لرباط  لرباط 11000  لرباط  
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
165911

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE LA KICHTA
مط م   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

-تنظيم  ألحد ث و  لحفالت.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 155 زنقة 
سيدي عالل   بن عبد هللا لقبيبات 
11000  لرباط    لرباط  لرباط 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : عبدوس   لطفي  نيس   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة.
 : عبدوس   لطفي  نيس   لسيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبدوس   لطفي  نيس   لسيد 
 99 عنو نه) (  لوحدة  ملتنقلة لالمن 
شارع مصطفى  لسائب ح ي م  لرباط  

11000 صفرو  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد حماموش محمد عنو نه) ( 
حي  لسالم  مكموش   290/20 رقم 

صفرو  11000 صفرو  ملغرب 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 7ا1329.

372I

CAFE RESTAURANT MARKOU

GOLD AND ME
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GOLD AND ME
 N° 597 LOT AL MASSAR RUE

 DE SAFI MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

GOLD AND ME شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لنخيل 2  
 لطابق  الر�سي شقة رقم 1  ل زوزية 

- 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

96297
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2019 أبريل   25
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 GOLD : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AND ME
غرض  لشركة بإ2جاز : شر ء و بيع 

 ملالبس  لجاهزة
جميع  نو ع  بيع  و  شر ء 
عطور،  )حقائب،   الكسسو ر ت 

حلي...(
شر ء و بيع  حذ2ة فاخرة

 الستير د و  لتصد2ر.
عنو ا  ملقر  الجتماعي :  لنخيل 2  
 لطابق  الر�سي شقة رقم 1  ل زوزية 

- 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 90.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : عالل  بن  مرو ا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد مرو ا بن عالل عنو نه) ( 

فرنسا 0 فرنسا فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد مرو ا بن عالل عنو نه) ( 

فرنسا 0 فرنسا فرنسا
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ماي   06 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2019 تحت رقم 104895.
373I

ZYD PLUS SARL AU

HONEST CONFORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU
تجزئة أسكجور، صوكوما رقم 

2130، شقة رقم 5،  لطابق  الول، 
مر كش ، 0000ا، مر كش  ملغرب

HONEST CONFORT شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 سكجور ، صوكوما رقم 2130 
، شقة رقم 5 ،  لطابق رقم 1 ، 

مر كش. - 0000ا  مر كش   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132933
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HONEST CONFORT
أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ،  2130 رقم  صوكوما   ،  سكجور 
شقة رقم 5 ،  لطابق رقم 1 ، مر كش. 

- 0000ا  مر كش   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : رو   آ2ت  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد صالح  لز وية :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد آ2ت رو  عنو نه) ( 
 ،236 رقم   ،12 شطر  تاركة،  زهور 

مر كش 0000ا  مر كش   ملغرب.
عنو نه) (  صالح  لز وية   لسيد 
فيال  لز وية رقم 16 مجاط 2  لنخيل 
مر كش  0000ا  مر كش   ،  لشالي 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد آ2ت رو  عنو نه) ( 
 ،236 رقم   ،12 شطر  تاركة،  زهور 

مر كش 0000ا  مر كش   ملغرب
عنو نه) (  صالح  لز وية   لسيد 
فيال  لز وية رقم 16 مجاط 2  لنخيل 
مر كش  0000ا   مر كش   ،  لشالي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 2ا3اا1.
Iا37

 لشـركـة  لصـحر ويـة للمحـاسبة و الستشـار ت 

 لقـانـونيـة

 Sté B.R Développement
immo

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 لشـركـة  لصـحر ويـة للمحـاسبة 
و الستشـار ت  لقـانـونيـة

220 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 
 لطـابق  ألول ص,ب 538  ل يـوا ، 

70000،  ل يـوا  ملغـرب
 Sté B.R Développement immo

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجـزئـة 

 لـوكـالـة  بلـوك  Fرقـم 152  ل يـوا  - 
70000  ل يـوا  ملغـرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3ا5اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Sté B.R : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.Développement immo
: •مختلـف  غرض  لشركة بإ2جاز 
بتطوير  إلسكاا   ل مليـات  ملت لقة 

و الن ـاش  ل قـاري؛
•تطوير وتجهـيـز  لتجـزئـات ؛

•حيازة جميع  ألر �سي  لحضرية 
بجميع  و ستغاللها  و لقـرويـة 

أشكالها؛
•شر ء وإد رة وتشغيل أي عقـار ت 

مبنيـة؛
و لبيع ألي  •جميع عمليات  لبناء 

عقار؛
جميع  ألر �سي  ل ـاريـة  •شر ء 
وأي تجزئة أو تشييد ألي   ، أو  ملبنية 
مبنى لالستخد م  لسكنـي  لتجاري أو 

 ملنهي أو  إلد ري؛ إلخ..... ،.
تجـزئـة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لـوكـالـة  بلـوك  Fرقـم 152  ل يـوا  - 

70000  ل يـوا  ملغـرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
900 حصة    :  لسيد  لباز لحسـن 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد سميـر  لـر يس :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  لبـاز  لحسـن 
مد2نة  لوحدة  ف  بلوك   152 رقم 

 ل يوا 70000  ل يـوا  ملغرب.
عنو نه) (  سميـر  لـر يس   لسيد 
تجـزئـة  زنقـة  لهـاشمـي  لفيـاللـي  ا1 
فـاس  مـوالي  لكـامـل  جنـاا   لـزمـرد 

30000 فـاس  ملغـرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  لباز  لحسـن 
مـدبنـة  لـوحـدة  بلـوك ف   152 رقـم 

 ل يـوا 70000  ل يوا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال يوا  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 3967.
375I

YASSIR BADAOU

 FRERES EL BOUSSIKHANI
POUR LA COUTURE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

YASSIR BADAOU
 )ANAPEC( شارع  ملسيرة أنبيك
تطو ا ، 93000، تطو ا  ملغرب
 FRERES EL BOUSSIKHANI

POUR LA COUTURE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
أحمد  لبقال زنقة 53 رقم 18  - 

93000 تطو ا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 FRERES EL BOUSSIKHANI

.POUR LA COUTURE
صناعة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملالبس  لجاهزة
صيانة  الت  لخياطة

بيع و توزيع  ملالبس  لجاهزة.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 -   18 رقم   53 زنقة  أحمد  لبقال 

93000 تطو ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 20   :  لسيدة مليكة  لبوسيخاني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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 لسيدة حفصة  لبوسيخاني :  20 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة فاطمة  لبوسيخاني :  20 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 20   :  لسيدة إكر م  لبوسيخاني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 20   :  لسيدة كريمة  لبوسيخاني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مليكة  لبوسيخاني   لسيدة 

زنقة  أحمد  لبقال  شارع  عنو نه) ( 
53 رقم 18  93000 تطو ا  ملغرب.

حفصة  لبوسيخاني   لسيدة 

زنقة  أحمد  لبقال  شارع  عنو نه) ( 
53 رقم 18  93000 تطو ا  ملغرب.

فاطمة  لبوسيخاني   لسيدة 

زنقة  أحمد  لبقال  شارع  عنو نه) ( 
53 رقم 18  93000 تطو ا  ملغرب.

إكر م  لبوسيخاني   لسيدة 

زنقة  أحمد  لبقال  شارع  عنو نه) ( 
53 رقم 18  93000 تطو ا  ملغرب.

كريمة  لبوسيخاني   لسيدة 

زنقة  أحمد  لبقال  شارع  عنو نه) ( 
53 رقم 18  93000 تطو ا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مليكة  لبوسيخاني   لسيدة 

زنقة  أحمد  لبقال  شارع  عنو نه) ( 
53 رقم 18  93000 تطو ا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2758.

376I

BELYO  CONSULTING  GROUPE

عجالت القلعة
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BELYO  CONSULTING  GROUPE

 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27

 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech  ملغرب

عجالت  لقل ة شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ت اونية 
 لوفاء  والد بوعالي  لو د - قل ة 

 لسر غنة - 3000ا قل ة  لسر غنة 
 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : عجالت 

 لقل ة.
بيع   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لعجالت بالتقسيط..
ت اونية   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
قل ة   - بوعالي  لو د   لوفاء  والد 
قل ة  لسر غنة  3000ا   -  لسر غنة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ساورة   ناصر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  ساورة   ناصر   لسيد 
قل ة  09ا   رقم   01 عو طف  حي 
قل ة  لسر غنة  3000ا   لسر غنة 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  ساورة   ناصر   لسيد 
قل ة  09ا   رقم   01 عو طف  حي 
قل ة  لسر غنة  3000ا   لسر غنة 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بقل ة  لسر غنة  بتاريخ 06 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 55/2023.

377I

ALISSONE CONSULTING

WELIS JOB S.A.R.L.A.U
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle BD Omar Riffi  Et La
 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
WELIS JOB S.A.R.L.A.U شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ز وية 
شارع ي قوب  ملنصور وشارع 

إسحاق بن حنيا طابق 1 شقة 1, - - 
20026  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3اا570
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 WELIS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.JOB S.A.R.L.A.U
غرض  لشركة بإ2جاز : •  لتوظيف 

لفائدة  لشركات  ملغربية و ألجنبية.
• تحميل  ألجور

في  للموظفيا  •  لتكوين  ملستمر 
 لشركات  لخاصة و ل امة.

• تنظيم  لندو ت.
أنو ع  ألحد ث  جميع  تنظيم   •
 ملت لقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بالتكوين وجميع  ألنشطة  ألخرى.

تنفيذ  الستر تيجيات  لتجارية   •
وحمالت  التصال.

• مهمة  ستشارية
جميع  مل امالت  عام،  وبشكل   •
أو  أو  ملنقولة  أو  لتجارية   ملالية 
أو  مباشر  بشكل   ل قارية  ملرتبطة 
غير مباشر باألنشطة  ملذكورة أعاله 
أو  لتي من  ملحتمل أا ت زز تطوير 

 لشركة أو توس ها.
ز وية    : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع ي قوب  ملنصور وشارع إسحاق 
بن حنيا طابق 1 شقة 1, - - 20026 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد صفريوي لطفي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد صفريوي لطفي عنو نه) ( 
ز وية زنقة أحمد  ميا و شارع عبد 
ر سيا   3 طابق  قدور  بن   للطيف 

20026  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد صفريوي لطفي عنو نه) ( 
أحمد  ميا و شارع عبد  ز وية زنقة  
ر سيا   3 طابق  قدور  بن   للطيف 

20026  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تم  إل2د ع  لقانوني ب-  بتاريخ 01 

فبر 2ر 2023 تحت رقم -.

378I

BELGAZI ALI

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DIEGO

إعالا مت دد  لقر ر ت

BELGAZI ALI
شارع  مير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم  ملكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب
 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

DIEGO «شركة   لتضامن»
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وعنو ا مقرها  الجتماعي: 9 زنقة 
 لدكطور  رو مرشاا - 90000  

طنجة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
7اا37.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 07 مارس 2006

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
إقالة  لسيد  حمد فقيهي  لهودي من 
 لوظيفة كمسير و ت ييا  لسيد  حمد 
للشركة  جد2د  كمسير  شقروا  بن 

ملدة غير محدودة.
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي:  
ت د2ل  ملادة 12  من  لنظام  ألسا�سي 

وفًقا لذلك
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
أكتوبر   21 بتاريخ   لتجارية بطنجة  

ا201 تحت رقم 2590ا1.
379I

MULTI KEY

ZIHAD IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MULTI KEY
تجزئة  ألماا رقم 5  لطابق  ألول 
GH 8 عيا سبع ،  لد ر  لبيضاء ، 

20590،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
ZIHAD IMMOBILIER  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 1 تجزئة 
 GH 8 ألماا رقم 5  لطابق  ألول 

عيا سبع  - 20590 ،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
9ا5703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ZIHAD : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IMMOBILIER
:  لتطوير  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ل قاري ، أعمال  لبناء..
تجزئة   1  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 GH 8 5  لطابق  ألول  رقم   ألماا 
20590 ،  لد ر  لبيضاء   - عيا سبع  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد رضو ا بوغاللة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد رضو ا بوغاللة عنو نه) ( 
 46 رقم  ا   لقدس تجزئة  ملنزه زنقة 
20000   لد ر  لبيضاء    لبرنو�سي 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد رضو ا بوغاللة عنو نه) ( 
 46 رقم  ا   لقدس تجزئة  ملنزه زنقة 
20000  لد ر  لبيضاء    لبرنو�سي 

 ملغرب 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856583.
380I

cabinet nabil el azouzi

LENORMATIF CAF
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
LENORMATIF CAF شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 15 شارع 
 ألبطال، أكد ل،  لرباط - 10080 

 لرباط  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
03ا9ا1.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   30  ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   LENORMATIF CAF
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
أكد ل،  لرباط  شارع  ألبطال،   15
نتيجة  10080  لرباط  ملغرب   -

إلن د م  لنشاط  لتجاري.
و عيا:

و  كموا  أحمد    لسيد)ة( 
 71 رقم  تجزئة  لشمس  عنو نه) ( 
28830  ملحمد2ة  ملغرب  ، ملحمد2ة 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
15 شارع  وفي   2023 2نا2ر   30 بتاريخ 
 10080  - أكد ل،  لرباط   ألبطال، 

 لرباط  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم ا13293.

381I

INFOPLUME

POZAZA TRANS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
9ا1 شارع محمد  لخامس  قامة 

ميموز  1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
 ملغرب

POZAZA TRANS شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 135 
موالي علي  لشريف  لطابق  لثاني 

 لشقة رقم 3  - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
73اا13

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.POZAZA TRANS
:  لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لحضري.
 135  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
علي  لشريف  لطابق  لثاني  موالي 
طنجة   90000  -   3 رقم   لشقة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حميد حدو :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حي   لسيد حميد حدو عنو نه) ( 
طنجة   90000 بئر  لغازي  ل و مة 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حي   لسيد حميد حدو عنو نه) ( 
طنجة   90000 بئر  لغازي  ل و مة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262269-1584.

382I
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INFOPLUME

SOTAMACA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

9ا1 شارع محمد  لخامس  قامة 

ميموز  1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

SOTAMACA شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 135 

موالي علي  لشريف  لطابق  لثاني 

 لشقة رقم 3  - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75اا13

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOTAMACA

أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.

 135  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

علي  لشريف  لطابق  لثاني  موالي 

طنجة   90000  -   3 رقم   لشقة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لهادي مر بب :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مر بب  عبد  لهادي   لسيد 
 25 زنقة   2 تجزئة جميلة  عنو نه) ( 
 10 01  لشقة  طابق  جميلة  إقامة 

90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مر بب  عبد  لهادي   لسيد 
 25 زنقة   2 تجزئة جميلة  عنو نه) ( 
 10 01  لشقة  طابق  جميلة  إقامة 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262270-1585.

383I

INFOPLUME

SUNRISE SKY TOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

INFOPLUME
9ا1 شارع محمد  لخامس  قامة 

ميموز  1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
 ملغرب

SUNRISE SKY TOURS شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 135 

موالي علي  لشريف  لطابق  لثاني 
رقم  لشقة 3 - 90000 طنجة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.129387

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   02  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    SUNRISE SKY TOURS
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
علي  موالي   135 مقرها  إلجتماعي 
رقم  لشقة   لشريف  لطابق  لثاني 
3 - 90000 طنجة  ملغرب نتيجة ل : 

غياب  لنشاط.
 135 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
علي  لشريف  لطابق  لثاني  موالي 
رقم  لشقة 3 - 90000 طنجة  ملغرب.

و عيا:

و  2حيى   لغريب   لسيد)ة( 
رقم   03 زنقة   01 عنو نه) (  مال 

20000  لد ر  سيدي  لبرنو�سي   16

)ة(  كمصفي   لبيضاء   ملغرب 

للشركة.

و  أميا    لغريب   لسيد)ة( 
خالد  بن  لوليد  زنقة   8 عنو نه) ( 

طابق 3 شقة 8 90000 طنجة  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 135  : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

علي  لشريف  لطابق  لثاني  موالي 
رقم  لشقة 3 طنجة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262342-1691.

384I

fiduciaire le point

SMART ADS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

fiduciaire le point

 BD OUED OUM RABII N 311

 OULFA CASABLANCA ، 23000،

casablanca maroc

SMART ADS شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 96 شارع 

 نفا طابق 7 مكتب 71 - 22000 

 لد ر لبيضاء   ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.528853

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد SMART ADS  مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي 96 شارع  نفا طابق 
22000  لد ر لبيضاء    -  71 مكتب   7
:  غالق  لشركة  ل  نتيجة   ملغرب 

ل دم عملها.
و حدد مقر  لتصفية ب 96 شارع 
 22000  -  71 مكتب   7 طابق   نفا 

 لد ر لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  وكاس  منصف    لسيد)ة( 
حي  لهناء    36 زنقة   17 عنو نه) ( 
22000  لد ر لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855627.
385I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

ABTRAS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة  ل ابد  لفا�سي شارع 
 بن  لخطيب  لشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس  ملغرب
ABTRAS شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملتجر 1 
عمارة ا3 زنقة 8 بالد مقر ا  ملصلى 

- 30000 فاس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.62837

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل   ملؤرخ في 28 دجنبر 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
مبلغ    ABTRAS  لشريك  لوحيد 
وعنو ا  درهم   10.000 رأسمالها 
ا3  1 عمارة  مقرها  إلجتماعي  ملتجر 
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 30000  - بالد مقر ا  ملصلى   8 زنقة 

فاس  ملغرب نتيجة ل : عدم  نطالق 

 شغال  لشركة.

 1 و حدد مقر  لتصفية ب  ملتجر 
ا3 زنقة 8 بالد مقر ا  ملصلى  عمارة 

- 30000 فاس  ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( مهدي  سقوط  ندل�سي 

9  قامة حد ئق سايس  و عنو نه) ( 

2 30000 فاس  شارع بنزرت  لزهور 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  ل قود و  لوثائق 

 ملت لقة بالتصفية : باملقر  الجتماعي

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم ا597.

386I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

OF GOLF S.A.S
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS
رقم 1 زنقة  ل ابد  لفا�سي شارع 

 بن  لخطيب  لشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس  ملغرب

OF GOLF S.A.S شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 13 

شارع  بي  لطيب  ملتنبي تجزئة وليلي 

- 30000 فاس  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.73229

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2022 شتنبر   21 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

«00.000ا درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 

أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6018.
387I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

BREAD FINGERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة  ل ابد  لفا�سي شارع 
 بن  لخطيب  لشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس  ملغرب
BREAD FINGERS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26  ملركز 

 لتجاري  المل شارع  بو  لطيب 
 ملتنبي - 30000 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.71097
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 2ونيو   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
محمد  ملنحلي  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   250
250 حصة لفائدة   لسيد )ة( عزوز 

بلمقدم بتاريخ 20 2ونيو 2022.
بلقاسم ملحلي  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   250
750 حصة لفائدة   لسيد )ة( عزوز 

بلمقدم بتاريخ 20 2ونيو 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
شتنبر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2022 تحت رقم 4649.
388I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

MILLE ET UN GATEAU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة  ل ابد  لفا�سي شارع 
 بن  لخطيب  لشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس  ملغرب

MILLE ET UN GATEAU شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26  ملركز 
 لتجاري  المل شارع  بو  لطيب 
 ملتنبي - 30000 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.71395
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 2ونيو   21 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
محمد  ملنحلي  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
500 حصة لفائدة   لسيد )ة( عزوز 

بلقاسم بتاريخ 21 2ونيو 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
شتنبر   05 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2022 تحت رقم 4612.

389I

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SARIM STORE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

SARIM STORE  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 2 
شارع عنابية قطاع 11 حي  لرياض 

 لرباط - 10000  لرباط  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.146263

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 أكتوبر   31 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة    SARIM STORE حل 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
2 شارع عنابية قطاع   إلجتماعي رقم 
 10000  - حي  لرياض  لرباط   11
اللتصفية  نتيجة   لرباط  ملغرب  

 لحبية.

و عيا:

و  شرقاوي   س د     لسيد)ة( 

13  قامة  10 تجزئة  عنو نه) ( قطاع 

3 شقة 8 حي  لرياض  لرباط  10000 

 لرباط  ملغرب  كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ 31 أكتوبر 2022 وفي قطاع 10 

تجزئة 13  قامة 3 شقة 8 حي  لرياض 

 لرباط  - 10000  لرباط  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

نونبر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

.D130396 2022 تحت رقم

390I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

JADDIT جاديت
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

185 شارع زرقطوني  قامة 

 لزرقطوني  لطابق  لسادس ، 

20100،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

جاد2ت JADDIT شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 131 شارع 

 نفا، إقامة أزور، مكتب 11ب - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.4586

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  29 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

  JADDIT جاد2ت   لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 

شارع  نفا،   131 مقرها  إلجتماعي 

 20000  - 11ب  مكتب  أزور،  إقامة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة ل :..

 131 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

11ب   شارع  نفا، إقامة أزور، مكتب 

- 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب. 
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و عيا:

و  وليد   جا�سي   لسيد)ة( 

عنو نه) ( ع 46 ش 8 حي  ملنتزه ح ي 

10000  لرباط  ملغرب كمصفي  م  

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية :.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856933.

391I

EUROMED COMPTA-SARL

HIGH ATLAS TOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HIGH ATLAS TOURS  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 

 ملسار رقم 1106  لطابق  لثالت 

 لحي  لصناعي مر كش - 0000ا 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HIGH  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ATLAS TOURS

:  لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسياحي.

عمارة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ملسار رقم 1106  لطابق  لثالت  لحي 
مر كش  0000ا   -  لصناعي مر كش 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لحكيم  ملنصوري    لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.
 500   :  لسيد  بر هيم  برغوس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لحكيم  ملنصوري    لسيد 
تبانت  زيالل  دو ر  كوتي  عنو نه) ( 

22000  زيالل  ملغرب.
 لسيد  بر هيم  برغوس عنو نه) ( 
 9 عمارة رقم   1 تافياللت   2  ملسيرة 

مر كش 000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لحكيم  ملنصوري    لسيد 
تبانت  زيالل  دو ر  كوتي  عنو نه) ( 

22000  زيالل  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 229اا1.
392I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 AZAZOUL  أزازول كونسيبت
CONCEPT

إعالا مت دد  لقر ر ت

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
185 شارع زرقطوني  قامة 

 لزرقطوني  لطابق  لسادس ، 
20100،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 AZAZOUL  أز زول كونسيبت
CONCEPT «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: مركز 

 ألعمال أ.ب.س 11، زنقة عزيز بالل 
 مل اريف - -  لد ر لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
713ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 25 نونبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
• خفض رأسمال  لشركة بما  ما2لي: 
195.000 درهم مقابل خسائر  قدره 

متر كمة إلى غا2ة31/12/2021
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
قدره  بما  رأسمال  لشركة   رفع   •
00.000ا  درهم لنقله إلى   395.000
نقد2ة و   ، مقابل د2وا ثابتة  درهم  

مستحقة.
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
 Denis Lucien Marie تأكيد  لسيد •
PONS DE VIER  دوني لوسياا ماري 
بونس دو فيي كمسير وحيد للشركة 
ملدة غير محدودة •  لتوقيع  الجتماعي
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
للشركة  تغيير  لشكل  لقانوني   •
محدودة  ملسؤولية    شركة  لتصبب 
•  عتماد  لقانوا  ألسا�سي  لجد2د 

للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
• ت د2ل  لبند 7 من  لقانوا  ألسا�سي 

للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857073.

393I

FIDUCIAIRE EDAKHLA  مكتب حسابات  لد خلة

 Ste شركة ادفيس اكديمي
advice academy

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE EDAKHLA  مكتب 
حسابات  لد خلة

رقم 19 زنقة  لغز لي بلوك ج2 حي 
 لد خلة  كاد2ر ، 80060،  كاد2ر 

 ملغرب

 Ste advice شركة  دفيس  كد2مي

academy شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي بلوك   رقم 

66  لطابق  لثاني حي  لوفاء  كاد2ر - 

80000  كاد2ر  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52783

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 نونبر   30 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( عبد هللا  لفكري 

أصل  من  حصة  جتماعية   1.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

رشيد بيدري بتاريخ 30 نونبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

دجنبر   26 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2022 تحت رقم 119815.

Iا39

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

KNJ TRANS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D’AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

KNJ TRANS  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

موسلم ، تجزئة بوكار،  لطابق 

 لثالث ،  لشقة رقم ا1 ، باب دكالة 

-  - 0030ا  مر كش   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9ا1330
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 KNJ  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANS

نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

غير  ملصحوبة  أو  لبضائع   ألمت ة 

بذويهم

 الستير د و لتصد2ر

 ملر سلة.

زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

بوكار،  لطابق  تجزئة   ، موسلم 

 لثالث ،  لشقة رقم ا1 ، باب دكالة 

-  - 0030ا  مر كش   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لجليل  لكنتوي    لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لجليل  لكنتوي    لسيد 

ل ريفة رقم  عنو نه) (  ملوقف درب 

25    ا003ا  مر كش   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لجليل  لكنتوي    لسيد 

ل ريفة رقم  عنو نه) (  ملوقف درب 

25  ا003ا  مر كش   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 75ااا1.

395I

equipe hhplus

equipe hhplus
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

equipe hhplus

حي  ألندلس  جلموس خنيفرة ، 

052ا5،  جلموس  ملغرب

equipe hhplus شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

 ألندلس  جلموس خنيفرة - 052ا5 

 جلموس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

723ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 equipe : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.hhplus

تقد2م   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

بمجال  مختلف  لخدمات  ملت لقية 

 لبناء و لتشييد و لصيانة.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

052ا5   -  ألندلس  جلموس خنيفرة 

 جلموس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 80.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حمزة  حزرير :  00ا حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

00ا    : حسن  لطاهري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حمزة  حزرير   لسيد 

دو ر  لباشا برياخ أجلموس خنيفرة 

052ا5  جلموس  ملغرب.

 لسيد حسن  لطاهري عنو نه) ( 
 2ت بوملاا  هبارا  جلموس خنيفرة 

052ا5  جلموس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  حمزة  حزرير   لسيد 
دو ر  لباشا برياخ أجلموس خنيفرة 

052ا5  جلموس  ملغرب
 لسيد حسن  لطاهري عنو نه) ( 
 2ت بوملاا  هبارا  جلموس خنيفرة 

052ا5  جلموس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 1ا.
396I

ELEXPERTISE

 ENTREPRISE GENIE
ENERGETIQUE شركة هندسة 

» EGE »  الطاقة
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ELEXPERTISE
 Maroc, Casablanca, quartier

 la gironde, immeuble 3,
 Rue D’Arcachon, 2éme

 étage, numéro 7 ، 20250،
CASABLANCA MAROC
 ENTREPRISE GENIE

ENERGETIQUE شركة هندسة 
 لطاقة  « EGE « شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
جومليما ، إقامة  للوفر ، رقم 653 
،  لطابق  لر بع ، شقة 11 ،  لد ر 
 لبيضاء. - 20053   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569325
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ENTREPRISE GENIE  :

هندسة  شركة   ENERGETIQUE

.» EGE »  لطاقة 

جميع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

و لتجهيز ت  و لتخطيط   لحرف 

و لتكييف  و لكهرباء  وأعمال  لبناء 

و لتبليط  و ل زل  ملائي  و لسباكة 

وأعمال متنوعة.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 653 رقم   ، إقامة  للوفر   ، جومليما 

،  لد ر   11 شقة   ، ،  لطابق  لر بع 

20053   لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء. 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : فطرحيا  ربي ة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة ربي ة فطرحيا عنو نه) ( 

لفليت   ,56 رقم   ,15 زنقة   ,3  لخليل 

20320   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة ربي ة فطرحيا عنو نه) ( 

لفليت   ,56 رقم   ,15 زنقة   ,3  لخليل 

20320   لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم -.

397I
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ELEXPERTISE

ليزا انفست
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ELEXPERTISE
 Maroc, Casablanca, quartier

 la gironde, immeuble 3,
 Rue D’Arcachon, 2éme

 étage, numéro 7 ، 20250،
CASABLANCA MAROC

ليز   نفست شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
جومليما ، إقامة  للوفر ، رقم 653 
،  لطابق  لر بع ، شقة 11 ،  لد ر 
 لبيضاء.  - 20053  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

566253
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   15
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
ليز    : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 نفست.
:  لتطوير  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ل قاري.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 653 رقم   ، إقامة  للوفر   ، جومليما 
،  لد ر   11 شقة   ، ،  لطابق  لر بع 
20053  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء.  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : قطبي  أحمد   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 8 أحمد قطبي عنو نه) (   لسيد  
هاي  لنخيل،  محمد  لباهي،  زنقة 
 لد ر  لبيضاء  0ا203  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 8 أحمد قطبي عنو نه) (   لسيد  
هاي  لنخيل،  محمد  لباهي،  زنقة 
 لد ر  لبيضاء  0ا203  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم -.

398I

LEADER PRESSE

 PHARMACIE ALINARA D›EL
JADIDA

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

LEADER PRESSE
 RUE MOUSSA IBNOU 9

 NOUSSIR APP 18 GOUTHIER ،
20000، CASABLANCA MAROC
 PHARMACIE ALINARA D’EL
JADIDA شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل رقم 
2  قامة  لبامليي 11 جيم حاء رقم 1 
عمارة 1  - 000ا2  لجد2دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
20257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 PHARMACIE ALINARA D’EL

.JADIDA

: صيدالني  غرض  لشركة بإ2جاز 

بائع بالتقسيط.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : محل رقم 
 1 11 جيم حاء رقم  2  قامة  لبامليي 

عمارة 1  - 000ا2  لجد2دة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة سارة  لزيتوني  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : سارة  لزيتوني   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سارة  لزيتوني عنو نه) ( 

1  متد د عمارة سيا  3  قامة ن مة 

شقة 17 000ا2  لجد2دة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة سارة  لزيتوني عنو نه) ( 

1  متد د عمارة سيا  3  قامة ن مة 

شقة 17 000ا2  لجد2دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 25 2نا2ر 

2023 تحت رقم 29663.

399I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

SIMOSONDOSS» S.A.R.L/
»AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 AGADIR ،88000 ، ملغرب 

MAROC

 «SIMOSONDOSS» S.A.R.L/AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

عالل  لفا�سي  لرقم 13  لدشيرة  - 

80000  نزكاا  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.«SIMOSONDOSS» S.A.R.L/AU

نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - 13  لدشيرة   عالل  لفا�سي  لرقم 

80000  نزكاا  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 عاما  سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  لزرورة   لسيد 

 13 عالل  لفا�سي  لرقم  شارع 

 لدشيرة 80000  نزكاا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  محمد  لزرورة   لسيد 

 13 عالل  لفا�سي  لرقم  شارع 

 لدشيرة 80000  نزكاا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ   البتد ئية بانزكاا  

2023 تحت رقم 253.

00Iا
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 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

AL OUMAHATE» ش.م.م.
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية
 AGADIR ،88000 ، ملغرب 

MAROC
AL OUMAHATE» ش.م.م. شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 815 
حي  لكويرة - 80000 أكاد2ر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3ا2ا5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

OUMAHATE» ش.م.م..
غرض  لشركة بإ2جاز : صيدلية.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 815 
حي  لكويرة - 80000 أكاد2ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 عاما  سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيدة نظرة  ملباركي  
أكاد2ر  رقم 815 حي  لكويرة 80000 

 ملغرب.
عو طف  ملباركي   لسيدة 
حي  لكويرة   815 رقم  عنو نه) ( 

80000 أكاد2ر  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
نظرة  ملباركي عنو نه) (   لسيدة  
أكاد2ر  رقم 815 حي  لكويرة 80000 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120310.

01Iا

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 CABINET ERRAIS«
EXPERTISES» شركة ذات 
املسؤولية املحدودة و ذات 

شريك وحيد
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية
 AGADIR ،88000 ، ملغرب 

MAROC
 «CABINET ERRAIS EXPERTISES»

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
و ذ ت شريك وحيد شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 ألول رقم 35 شارع  لرئيس  لبكاي 

 لحي  لصناعي - 80000 أكاد2ر 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
9ا2ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 «CABINET ERRAIS EXPERTISES»
و  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

ذ ت شريك وحيد.
غرض  لشركة بإ2جاز : خبير تقني 

محلف.

:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع  لرئيس  لبكاي   35  ألول رقم 
أكاد2ر   80000  -  لحي  لصناعي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 عاما  سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لحسيا  لر يس عنو نه) ( 
شارع  لرئيس   35  لطابق  ألول رقم 
 لبكاي  لحي  لصناعي 80000 أكاد2ر 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لحسيا  لر يس عنو نه) ( 
شارع  لرئيس   35  لطابق  ألول رقم 
 لبكاي  لحي  لصناعي 80000 أكاد2ر 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120320.
02Iا

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

STE «AFA GLASS«
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية
 AGADIR ،88000 ، ملغرب 

MAROC
«STE «AFA GLASS شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

601 رقم 33 درب مبارك بو ركاا  - 
80000 أكاد2ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
54261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE»  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.«AFA GLASS

غرض  لشركة بإ2جاز : قطع تهييئ 

 عد د و تركيب  ملنتوجات  لزجاجية.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : زنقة 601 
رقم 33 درب مبارك بو ركاا  - 80000 

أكاد2ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 عاما  سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوضاض  خالد   لسيد 
زنقة 601 رقم 33 درب مبارك بو ركاا 

80000 أكاد2ر  ملغرب.

عنو نه) (  بوضاض  خالد   لسيد 
زنقة 601 رقم 33 درب مبارك بو ركاا 

80000 أكاد2ر  ملغرب.

 لسيد محمد بوضاض عنو نه) ( 
زنقة 601 رقم 33 درب مبارك بو ركاا 

80000 أكاد2ر  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بوضاض  خالد   لسيد 
زنقة 601 رقم 33 درب مبارك بو ركاا 

80000 أكاد2ر  ملغرب

 لسيد توفيق أكضيض عنو نه) ( 
زنقة 601 رقم 33 درب مبارك بو ركاا 

80000 أكاد2ر  ملغرب

 لسيد محمد بوضاض عنو نه) ( 
زنقة 601 رقم 33 درب مبارك بو ركاا 

80000 أكاد2ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم ا12033.

03Iا
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مكتب  ملحاسبة

IMANGLOBAL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة
16 زنقة سال  لس ادة 2 ، 15000، 

 لخميسات  ملغرب
IMANGLOBAL شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 670 حي 
 لجد2د و ملاس - 15000  لخميسات 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27ا29
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2021 نونبر  ا0 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMANGLOBAL
:  ألشغال  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ملختلفة أو  لبناء-  ملتاجرة.
حي   670  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لجد2د و ملاس - 15000  لخميسات 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حميد   لسيد  لزياني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لزياني حميد عنو نه) ( حي 
15000  لخميسات  و ملاس   لجد2د 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لزياني حميد عنو نه) ( حي 
15000  لخميسات  و ملاس   لجد2د 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالخميسات    البتد ئية 

دجنبر 2021 تحت رقم 9ا13.

Iا0ا

prensacom

ST HOME SERVICE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

prensacom
  imm antee 8 rue imam ghazali

 n  6 mohammed  achraf،
90000، tanger maroc

ST HOME SERVICE  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 20 شارع 
 لقا�سي عياض  لطابق  ألول مكتب 

2 طنجة - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

397ا13
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ST  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HOME SERVICE
:  ستير د  بإ2جاز  غرض  لشركة 

وتوزيع أنظمة أتمتة  ملنزل و ملنزل.
20 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 لقا�سي عياض  لطابق  ألول مكتب 

2 طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

محمد  عمور  أل2وبي  بن   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة.
 :  لسيد بن عمور  أل2وبي محمد 

1.000 بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  عمور  أل2وبي  بن   لسيد 
شارع تونس   2 حي  لسالم  عنو نه) ( 

رقم 19  90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
محمد  عمور  أل2وبي  بن   لسيد 
شارع تونس   2 حي  لسالم  عنو نه) ( 

رقم 19  90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262180.
05Iا

Cabinet Comptable Marzofid

 BARBER DU SOLEIL SARL
AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 BARBER DU SOLEIL SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 

رقما مكتب رقم2 
عمارة2ا1إمنطقة11أبو ب مر كش 

- 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BARBER DU SOLEIL SARL AU

غرض  لشركة بإ2جاز :  تصفيف 

 - ونساء(  )رجال   لش ر  ملختلط 

وعنا2ة  تجميل   - جمالية  خدمات 

بالوجه - حمام - مساج - سبا ،.

عنو ا  ملقر  الجتماعي 

رقم2  مكتب  رقما   :

مر كش  عمارة2ا1إمنطقة11أبو ب 

- 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عزيز  لز 2ر :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عزيز  لز 2ر عنو نه) ( أبو ب 

عمارة35  أوه   20 منطقة  مر كش 

مر كش  0000ا  مر كش  شقة8 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عزيز  لز 2ر عنو نه) ( أبو ب 

عمارة35  أوه   20 منطقة  مر كش 

مر كش  0000ا  مر كش  شقة8 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 3ا2اا1.

406I
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مكتب  لحسابات مالكي

 EZZIOUANY SALHI
LOCATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

مكتب  لحسابات مالكي

291 شارع  لكر مة منفلوري فاس ، 

30000، فاس  ملغرب

 EZZIOUANY SALHI LOCATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 10 

بالد بنمخلوف صهريج كناوة  - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EZZIOUANY SALHI LOCATION

كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدوا سائق.
رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - بالد بنمخلوف صهريج كناوة    10

30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   :  لسيد نجيب  لزيو ني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 2.500   :  لسيد منصف  لصلحي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

نجيب  لزيو ني عنو نه) (   لسيد 
رقم ا1 بالد بنمخلوف صهريج كناوة 

30000 فاس  ملغرب.

 لسيد منصف  لصلحي عنو نه) ( 

حر زم  سيدي  دو ر  لسخينات 

30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  جمال  ل لمي   لسيد 
سيد  ل و د  عرصة  درب   11 رقم 

فاس  ملد2نة 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6016/2023.

07Iا

MAISON DE LA COMPTABILITE

DELORME ديلورم
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

MAISON DE LA COMPTABILITE

RUE LARBI EL KHARRATا2 

 CENTRE VILLE، 30000، FES

MAROC

د2لورم DELORME شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 21 زنقة 

كومنيتي ظهر  ملهر ز - 30100 فاس 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5ا527.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 دجنبر   27 في   ملؤرخ 

شركة   DELORME د2لورم  حل 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

 21 درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
 30100  - زنقة كومنيتي ظهر  ملهر ز 

فاس  ملغرب نتيجة ألزمة  لقطاع.

و عيا:

و  كمار  عبد  لقادر     لسيد)ة( 
ظهر  كومنيتي  زنقة   21 عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30100

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

21 زنقة  2022 وفي  27 دجنبر  بتاريخ 

فاس   30100  - كومنيتي ظهر  ملهر ز 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5950/2023.

408I

LAHLOU MOHAMMED

 SOCIETE BOUMOHCEN ET

FILS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

LAHLOU MOHAMMED

2 شارع  ملسيرة  لخضر ء  لطابق 

 الول رقم  ملكتب 5 ، 90020، 

طنجة  ملغرب

 SOCIETE BOUMOHCEN ET

FILS SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 52 شارع 

 لحد2قة عيا  لحياني  - 90000 

طنجة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.50469

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

سلماا  )ة(  تفويت  لسيد 

حصة   1.000 بومحسيا  لفح�سي 

حصة   1.000 أصل  من   جتماعية 

صميك  عائشة  )ة(  لفائدة   لسيد 

بتاريخ 12 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

2نا2ر   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262214.

09Iا

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

TUNIPRO INGENIERIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
TUNIPRO INGENIERIE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26 ز وية 
زنقة جميل صدقي زهاوي و مبارك 

 لدكالي مكتب 8 - 000ا1  لقنيطرة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
68127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TUNIPRO INGENIERIE
 : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت  إلد رية
مقاول  شغال مختلفة و  لبناء

بيع  الت  لبناء.
: 26 ز وية  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
مبارك  و  زهاوي  صدقي  جميل  زنقة 
000ا1  لقنيطرة   -  لدكالي مكتب 8 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بوشريكة  ربي ة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
بن  لهادي     لسيد عبد  لرز ق 
مجيد :  500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة.
 500  : بوشريكة  ربي ة   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.
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بن  لهادي     لسيد عبد  لرز ق 
مجيد : 500 بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة ربي ة بوشريكة عنو نه) ( 
زنقة   شبيلية  قامة  لقيرو ا   39

شقة 11 000ا1  لقنيطرة  ملغرب.
بن  لهادي  عبد  لرز ق   لسيد 
 199 رقم  شقة  عنو نه) (  مجيد    
تجزئة  لقروييا طريق عيا  لشقف 

30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بن  لهادي  عبد  لرز ق   لسيد 
 199 رقم  شقة  عنو نه) (  مجيد    
تجزئة  لقروييا طريق عيا  لشقف 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 239ا9.
10Iا

FATHI CONSULTING

MONO NEGOCE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FATHI CONSULTING
 Florida Center Park 2, Boulevard
 Zoulikha Naciri - Casablanca ،

20000، CASA MAROC
MONO NEGOCE شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 75 شارع 
11 2نا2ر طابق 1 شقة رقم 169 -  - 

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.491643

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   13  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  MONO NEGOCE لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع   75 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

 -   - 1 شقة رقم 169  2نا2ر طابق   11

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب  نتيجة 

ل : حل شركة.

و حدد مقر  لتصفية ب 75 شارع 

 -   - 1 شقة رقم 169  2نا2ر طابق   11

20000   لد ر  لبيضاء   ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( منى   طروفي  و عنو نه) ( 

إقامة  لحد2قة   ملد2نة  لخضر ء 

 20000 ا  بوسكورة   35 شقة  مبنى 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء   ملغرب  

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856696.

11Iا

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

NOKHA PRO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI

 IMM AL AHFAD 2 ETAGE N

 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC

NOKHA PRO شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لد ر 

 لبيضاء  لد ر  لبيضاء 20250  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.392255

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  12 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  NOKHA PRO  لشريك  لوحيد 
مبلغ رأسمالها 50.000 درهم وعنو ا 
مقرها  إلجتماعي  لد ر  لبيضاء 
20250  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب نتيجة ل : ض ف  ملبي ات.
حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 20 164  لرقم   لنسيم  ل مارة 
 لطابق ا  لد ر  لبيضاء  لد ر لبيضاء 

20250  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( هند  كطاني و عنو نه) ( 
 لد ر  لبيضاء  20250  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854996.
12Iا

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

LT SOLUTIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
LT SOLUTIONS  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 
سنتر ل بارك ، عمارة A ،  لطابق 

 لسادس رقم 3ا  ملحمد2ة - 28810 
 ملحمد2ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
32291

 21 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 دجنبر 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LT  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOLUTIONS

غرض  لشركة بإ2جاز : - در سات 

وتصميم وتصنيع وتجارة وتسويق أي 

منتج أو منشأة ؛

و إلشر ف  تنفيذ  ألعمال   -

كاا  مهما  على  ملشاريع  و لرقابة 

نوعها.

وتنظيم  -  لتدريب  ملستمر 

وتقد2م  الستشار ت   لندو ت 

و ملشورة للشركات  لصناعية.

-  ألشغال و لتوريد ت  لصناعية.

-  ألشغال  ل امة و ملباني وتوزيع 

جميع  لسلع و ملنتجات و لبضائع من 

أي نوع ومن أي مصدر ؛

-جميع  لخدمات  الستشارية 

بغض  لجميع  لشركات  و ملشورة 

 لنظر عن مجال عملها و ألفر د وأي 

هيئة عامة أو شبه عامة.

-  الستشار ت ودر سة  ملشروع.

إستر تيجية  بشأا  -  ملشورة 

وتطوير  ملؤسسات  ل امة أو  لخاصة.

إقامة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

،  لطابق   A عمارة   ، بارك  سنتر ل 

 لسادس رقم 3ا  ملحمد2ة - 28810 

 ملحمد2ة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد حياا :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد بن قادة عبد  لناصر :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عبد  لناصر  قادة  بن   لسيد 
تجزئة م و س ح كد2ة بن  عنو نه) ( 
000ا2   لجد2دة    03 أب   دريس 

 ملغرب.
عنو نه) (  حياا  محمد   لسيد 
تجزئة  ل رفاا إقامة  لوحدة 000ا2  

 لجد2دة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد بن قادة محسن عنو نه) ( 
بوعرفة  شارع  لزرقطوني  90ا 

61200 بوعرفة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 1ا2.
13Iا

EURO ACCOUNTING HOUSE

 ARGAZIL LIMITED
MOROCCO

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
عمارة رقم 75. شارع محمد  لخامس 
-  لشقة رقم 15 -  لطابق  لثالث ، 
0ا0ا2،  لجد2دة  ململكة  ملغربية

 ARGAZIL LIMITED MOROCCO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ورد عمارة 
A3 1-1  لطابق  ألول  لشقة رقم 
7 شارع بئر أنزر ا طريق مر كش - 
000ا2  لجد2دة   ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
20285

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ARGAZIL LIMITED MOROCCO

غرض  لشركة بإ2جاز : •  ملبي ات 

عبر  إلنترنت ، و التصاالت ، و لتسويق 

 لرقمي و لحدث ، و لشحن  لسريع.

•  ستضافة  ملو قع  اللكترونية 

وأسماء  ملجاالت.

•  لتجارة  إللكترونية.

بيع   ، ، شر ء  ، تصد2ر  •  ستير د 

تدريب   ، در سات   ، تمثيل   ، توزيع   ،

، صيانة منتجات وأنظمة تكنولوجيا 

 ، أنظمة  لكمبيوتر   ،  مل لومات 

 لدر سة ،  ملشورة ،  لتجارة.

•  كتساب و ستغالل وتخصيص 

وتطوير أي بر ء ت  ختر ع أو تر خيص 

أو عمليات أو عالمات تجارية..

عنو ا  ملقر  الجتماعي : ورد عمارة 

 7 A3 1-1  لطابق  ألول  لشقة رقم 

 - مر كش  طريق  أنزر ا  بئر  شارع 

000ا2  لجد2دة   ململكة  ملغربية.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لقبيبي  فيصل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لقبيبي  فيصل   لسيد 

 A/105 شقة   A1-A2 تجزئة  لنجد 

000ا2  لجد2دة   ململكة  ملغربية.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  لقبيبي  فيصل   لسيد 

 A/105 شقة   A1-A2 تجزئة  لنجد 

000ا2  لجد2دة  ململكة  ملغربية

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 01 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 29709.

Iا1ا

QUALIFID - SARL AU 

 SOCIETE ABOU SABIH
TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

QUALIFID - SARL AU
ا1 ملتقى زنقتي محمد  لقري و 

م82، إقامة ميموز  مكتب رقم 1 ، 
000ا1،  لقنيطرة  ملغرب

 SOCIETE ABOU SABIH
TRAVAUX شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

هاروا  لرشيد،  قامة  لفردوس  
رقم 3 - 000ا1  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

68089
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE ABOU SABIH  :

.TRAVAUX
مختلف   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ألشغال أو  لبناء
 لتجارة.

زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
هاروا  لرشيد،  قامة  لفردوس  رقم 

3 - 000ا1  لقنيطرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  بوستة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  بوستة   لسيد 
19 زنقة سبو شقة 16 إقمة بسم هللا 

000ا1  لقنيطرة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  محمد  بوستة   لسيد 
19 زنقة سبو شقة 16 إقمة بسم هللا 

000ا1  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 175ا9.
15Iا

IBRA MANAGEMENT

NIGROU-AB
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IBRA MANAGEMENT
 AVENUE MOHAMED 6 IMM
 AILLAL NR 3223EME ETAGE
 APPT 05  - LAAYOUNE - BP

2367، 70000، laayoune maroc
NIGROU-AB شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

 لت اوا شارع  د ر  لسالم رقم 67 
 ل يوا - 70000  ل يوا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

43261
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 شتنبر   30
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NIGROU-AB
خدمات   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لتنظيف و لبناء  الشغال  ل امة….
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
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 67 رقم  د ر  لسالم   لت اوا شارع  
 ل يوا - 70000  ل يوا  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لسالم نكرو :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد  لسالم نكرو عنو نه) ( 
حي  لت اوا شارع د ر  لسالم رقم 67 

 ل يوا 70000  ل يوا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد  لسالم نكرو  عنو نه) ( 
حي  لت اوا شارع د ر  لسالم رقم 67 

 ل يوا 70000  ل يوا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال يوا  بتاريخ 06 أكتوبر 

2022 تحت رقم 2959.
416I

FIDUNEWS SARL A.U

FRIGODIS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUNEWS SARL A.U
 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،
CASABLANCA MAROC

FRIGODIS شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 

 ل و نس ولد 2حيى لوطا - 13000 
بنسليماا  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5097
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   19  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
مبلغ    FRIGODIS  لشريك  لوحيد 
درهم وعنو ا   1.000.000 رأسمالها 

دو ر  ل و نس  مقرها  إلجتماعي 
بنسليماا   13000  - ولد 2حيى لوطا 
:  لحل  ملسبق  ل  نتيجة   ملغرب 

للشركة.
دو ر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 13000  - لوطا  2حيى  ولد   ل و نس 

بنسليماا  ملغرب. 
و عيا:

و  2وسف   ملغر وي   لسيد)ة( 
 17 بلوك  حي  لصخور  عنو نه) ( 
بنسليماا  ملغرب   13000  17  لرقم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  سليماا   ببا   البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم ا5.

17Iا

BUREAU ESSOUFYANI

3ASSAL CONTRAV
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

3ASSAL CONTRAV شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 677 شارع 

 لحز م  - 70000  ل يوا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

71ااا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.3ASSAL CONTRAV
أشغال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
م د ت  تسويق   - و لبناء  متنوعة 
كل  ألشغال   - ومو د  لبناء  وآليات 
و ألنشطة  ملت لقة بالبناء -... أشغال 

متنوعة.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 677 شارع 

 لحز م  - 70000  ل يوا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عز  لد2ن  ل سال :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عز  لد2ن  ل سال   لسيد 
 . 02  لو ليد2ة  بام  حي  عنو نه) ( 

سيدي بنور  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عز  لد2ن  ل سال   لسيد 
 . 02  لو ليد2ة  بام  حي  عنو نه) ( 

سيدي بنور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ   البتد ئية بال يوا  

2023 تحت رقم 3910.
418I

IB PARTNERS

GEO START DRILL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

50ا20،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
GEO START DRILL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

أطلس عمارة 5ا  لطابق ا رقم 16 
م اريف  لد ر  لبيضاء - 50ا20 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 GEO  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.START DRILL

أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لحفر ذ ت  لصلة بالت د2ن.
زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 16 رقم  ا  5ا  لطابق  أطلس عمارة 

م اريف  لد ر  لبيضاء - 50ا20  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 700   : طيبوش  إلياس   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 300   : لكبير  آ2ت  جو د   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد إلياس طيبوش عنو نه) ( 
نصير   بن  ومو�سى  م مورة  ز وية   5

000ا1  لقنيطرة  ملغرب.

 لسيد جو د آ2ت لكبير عنو نه) ( 

دو ر آ2ت إبر هيم آ2ت وخلفاا جحوح  

51000  لحاجب  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد إلياس طيبوش عنو نه) ( 
نصير     بن  ومو�سى  م مورة  ز وية   5

000ا1  لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 3893.

19Iا



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3294

STE TIB COMPT SARL AU

 MAROC INNOVATION
TECHNOLOGIE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

STE TIB COMPT SARL AU
وزنقة  شارع  ملر بطيا  ملتقى 
رقم  مكتب  بغد دي  إقامة   لبخاري 

05 ، 60000، وجدة  ملغرب
 MAROC INNOVATION
ذ ت  شركة   TECHNOLOGIE

 ملسؤولية  ملحدودة
تجزئة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 16 شارع  لصفصاف رقم   1  لنجد 
 لطابق  الول  - 60000 وجدة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

331ا3.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 01 نونبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
شارع  لصفصاف   1 «تجزئة  لنجد 
رقم 16  لطابق  الول  - 60000 وجدة 
 ملغرب» إلى «زنقة  لصحر ء رقم 12  - 

60000 وجدة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2509.

20Iا

PRESCOF

PLAN VERT IMMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

PRESCOF
 Rue El Yarmouk Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra Maroc
PLAN VERT IMMO شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ل س 

162 أليانس د رنا دكاا 1  ملهد2ة - 
020ا1  لقنيطرة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.46917

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   30 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بو  عبد الله  )ة(  تفويت  لسيد 
 لدكيك 1.000 حصة  جتماعية من 
أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

فاطمة لكر ر بتاريخ 30 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 06 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 225ا9.
21Iا

LA NORME SARL

 Jinane House  ان َهاوس
َ
 ِجن

SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LA NORME SARL
 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE HASSAN II ، 20100،
CASABLANCA MAROC

 Jinane House SARL  ِجَناا َهاوس 
AU   شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي   64  زنقة 
عبد هللا  ملد2وني  لطابق  ألول  لرقم 
2، مركز  ألعمال رياض، درب عمر - 

20090   لد ر  لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570929
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
ِجَناا    : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. Jinane House SARL AU  َهاوس

تأجير و   -  : غرض  لشركة بإ2جاز 
تسيير  ل قار ت  ململوكة أو  ملؤجرة

-  إلقامة  لسياحية و غيرها من   
أماكن  إلقامة قصيرة  ملدى.

عنو ا  ملقر  الجتماعي :   64  زنقة 
عبد هللا  ملد2وني  لطابق  ألول  لرقم 
 - 2، مركز  ألعمال رياض، درب عمر 

20090   لد ر  لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
رصياا  صالح  لد2ن   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
رصياا  صالح  لد2ن   لسيد 
 1 عمارة  بابيلوا  إقامة  عنو نه) ( 
شارع محمد  لسادس  لحي   22 رقم 

 لشتوي 0020ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
رصياا  صالح  لد2ن   لسيد 
 1 عمارة  بابيلوا  إقامة  عنو نه) ( 
شارع محمد  لسادس  لحي   22 رقم 

 لشتوي 0020ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857223.
22Iا

FLASH ECONOMIE

NOUH FILET
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

NOUH FILET شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 02 
بلوك تيغانيميا زنقة 08 تد رت  نز  

- 80000  كاد2ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

237ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   06

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 NOUH : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FILET

:  ستير د  بإ2جاز  غرض  لشركة 

وتصد2ر جميع م د ت  لصيد.

 02 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

تد رت  نز    08 بلوك تيغانيميا زنقة 

- 80000  كاد2ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد هشام زالك :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زالك  هشام   لسيد 

2006 حي تد رت  نز   80000  كاد2ر 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  زالك  هشام   لسيد 

2006 حي تد رت  نز   80000  كاد2ر 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120305.

23Iا



3295 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

FLASH ECONOMIE

GROUPE OMRANE BLADI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

  GROUPE OMRANE BLADI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  7ا1 قامة 

 ملوحد2ن زنقة 8 رقم 19 حي 
 ملحمدي - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

484229
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2020 دجنبر   03
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GROUPE OMRANE BLADI
: - إلن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري 
و لبيع  م امالت  لشر ء  -جميع 

و لتأجير.
  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 19 8 رقم  7ا1 قامة  ملوحد2ن زنقة 
حي  ملحمدي - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : رشيد    لسيد  لضو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رشيد    لسيد  لضو 
 قامة  ملوحد2ن زنقة 8 رقم 19  لحي 

20000  لد ر  لبيضاء   ملحمدي 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  رشيد    لسيد  لضو 
 قامة  ملوحد2ن زنقة 8 رقم 19  لحي 

20000  لد ر  لبيضاء   ملحمدي 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 484229.

Iا2ا

FLASH ECONOMIE

GALISM PRO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GALISM PRO شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 64 زنقة 

عبد هللا  ملد2وني طابق  الول رقم 2 - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.508731

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

  GALISM PRO  لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 
زنقة عبد هللا   64 مقرها  إلجتماعي 

 ملد2وني طابق  الول رقم 2 - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : عدم 

وجود  ي نشاط تجاري.

و حدد مقر  لتصفية ب 64 زنقة 
عبد هللا  ملد2وني  لطابق 1  لشقة 2 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( مريم  ملوك و عنو نه) ( 
ا1  13 شقة  كاليفورنيا  قامة  مرود 
20000  لد ر  لبيضاء  عيا  لشق 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 539ا.
25Iا

gesacom maroc

FORSABYTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

gesacom maroc
 av med V n 12  apprt 2

 benguerir ، 43150، benguerir
maroc

FORSABYTE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 59 بولفارد 
 لزرقطوني  قامة  الزهار  لطابق 
07 رقم 20 - 2000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
97ا3.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 20 دجنبر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«59 بولفارد  لزرقطوني  قامة  الزهار 
2000  لد ر   -  20 رقم   07  لطابق 
«تجزئة  لنصر  إلى   لبيضاء  ملغرب» 
3150ا  بن   - جرير  184  بن  رقم 

جرير   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  جرير   بابن   البتد ئية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 359.
426I

FIDACTIVE

ASMAK NOORJAD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

ASMAK NOORJAD شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ليوتيس رقم   6i3 RT 5   در ركة  - 
800000  كاد2ير  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29339
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2023 2نا2ر   13 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   3.900.000»
«000.000.ا  إلى  درهم»   100.000»
درهم» عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120336.

27Iا

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

TIME DRINK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة  ل ابد  لفا�سي شارع 
 بن  لخطيب  لشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس  ملغرب
TIME DRINK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة رقم 
 GRAND BOULEVARD 3  مكاتب
 لطابق  لثالث شارع عالل بن عبد 

هللا - 30000 فاس  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TIME  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.DRINK
مؤسسة   : غرض  لشركة بإ2جاز 
للمياه  لغازية  بائع  مل الجة  ملياه، 

و مل دنية.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : عمارة رقم 
 GRAND BOULEVARD مكاتب    3
 لطابق  لثالث شارع عالل بن عبد 

هللا - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.100.000 درهم، مقسم كالتالي:
 7.000   : علي  هاشمي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 7.000   : صالح  2وسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 7.000   :  لسيد  لشيخي  دريس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد هاشمي علي عنو نه) ( رقم 
زنقة ز كي مبارك شارع با حنيني   10

30000 فاس  ملغرب.
عنو نه) (  صالح  2وسف   لسيد 
تجزئة  لضماا عمارة 71 رقم ا عيا 

 لشق 20000  ليضاء  ملغرب.
 لسيد  لشيخي  دريس عنو نه) ( 
12 حي  المل مل ب  لخيل  لدكار ت 

30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد هاشمي علي عنو نه) ( رقم 
زنقة ز كي مبارك شارع با حنيني   10

30000 فاس  ملغرب

عنو نه) (  صالح  2وسف   لسيد 
تجزئة  لضماا عمارة 71 رقم ا عيا 

 لشق 20000  ليضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 687.
428I

TOUBKAL INVEST

RIAD SHIKA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST
 CENTRE D’AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE
 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

RIAD SHIKA شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي درب جد2د 
رقم 3ا باب دكالة - 0000ا مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RIAD  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.SHIKA
:  ستغالل  غرض  لشركة بإ2جاز 

د ر ضيافة.
درب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
0000ا   - باب دكالة  3ا  جد2د رقم 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  2وب جرمي :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  جرمي   لسيد  2وب 
0000ا  درب جد2د باب دكالة   9ا 

مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  جرمي   لسيد  2وب 
0000ا  درب جد2د باب دكالة   9ا 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 029اا1.

29Iا

ALTA COMPTA

أ4 سيغفيس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC
أا سيغفيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 3  قامة 
فينيس شارع كريكو رقم 2 طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

539ا13
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
أا   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سيغفيس.

فضاء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 الل اب.

3  قامة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - طنجة   2 فينيس شارع كريكو رقم 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بنشقروا   محمد  ميا   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.

 500   :  لسيدة شنضاض  منة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بنشقروا   محمد  ميا   لسيد 

فاس  قامة  شارع   85 عنو نه) ( 

طنجة   60 شقة   6 بيل فيتور طابق 

90000 طنجة  ملغرب.

 لسيدة شنضاض  منة  عنو نه) ( 

85 شارع فاس  قامة بيل فيتور طابق 

طنجة   90000 طنجة   60 شقة   6

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بنشقروا   محمد  ميا   لسيد 

فاس  قامة  شارع   85 عنو نه) ( 

طنجة   60 شقة   6 بيل فيتور طابق 

90000 طنجة  ملغرب

 لسيدة شنضاض  منة  عنو نه) ( 

85 شارع فاس  قامة بيل فيتور طابق 

طنجة   90000 طنجة   60 شقة   6

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1666.

30Iا
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FIDARCO

TB 106 - ت ب 106
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDARCO
 N°357 Rue Mostapha El Maani
، 30000، Casablanca MAROC
TB 106 - ت ب 106 شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي   303 

شارع  بر هيم  لرود ني - شقة رقم 
531 -  لطابق  لثالث - 20026   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570831
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

106 - ت ب 106.
تشييد   -  : غرض  لشركة بإ2جاز 
 ملباني -  لتطوير  ل قاري لالستخد م 
تطوير   - و لتجاري  و ملنهي   لسكني 
عن  خاصة  و ملباني  جميع  ألر �سي 
أو  لحسابها  لخاص  طريق  لبناء 
 - بامللكية  ملشتركة   لحساب  لغير 
خالل  لقيام  من  تطوير  ألر �سي 
بأعمال  لطرق وتركيب أنابيب  ملياه 
وتطوير  حيازة   - و لصرف  لصحي 
من  و ستغالل  ملمتلكات  لزر عية 
جميع  وت بئة  وإنتاج  زر عة  خالل 

منتجات  ألرض.
 303    : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شقة رقم   - شارع  بر هيم  لرود ني 
531 -  لطابق  لثالث - 20026   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 -  YOUSRA SAKAN  لشركة 
بقيمة  حصة   1.000   : يسر  سكن 

100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 -  YOUSRA SAKAN  لشركة 
- طريق   303 يسر  سكن عنو نه) (   
  20026 2ا5  رقم  شقة   -  لجد2دة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   كير ا  بن  عمر   لسيد 
كاليفورنيا    ، أوجوج  ،  قامة   35

20150  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857191.

31Iا

EL ALJ Azeddine

 ARMES ET CYCLES DE
SAINT ETIENNE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إضافة تسمية تجارية أو ش ار 

EL ALJ Azeddine
 numéro 5 angle du bd de

 paris et Hassan 1er ، 20000،
Casablanca Maroc

 ARMES ET CYCLES DE SAINT
ETIENNE SARL «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
 RUE وعنو ا مقرها  الجتماعي: 0ا
 TAHER SABTI  - - CASABLANCA

.MAROC
«إضافة تسمية تجارية أو ش ار»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 22 2وليوز 2019 تقرر 
إضافة ش ار تجاري للشركة وهو:
 ARMURERIE SAINT ETIENNE

SARL

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

شتنبر 2019 تحت رقم 5ا7131.

32Iا

LE LEGALISTE

SKIY LIFT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LE LEGALISTE
ز وية شارع ميسانج و عبد  لرحيم 
بوعبيد  ملكتب رقم 9  لو زيس ، 
0ا202،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

SKIY LIFT شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
 لحرية  لطابق 3 شقة 5  - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569127
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   27
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SKIY  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.LIFT
غرض  لشركة بإ2جاز : تاجر ؛

تركيب  آلالت و مل د ت  لصناعية 
؛

 ستير د و تصد2ر..
10 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 20000  -   5 3 شقة   لحرية  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  :  لسيد  لنجماوي  لحسيا 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لنجماوي  لحسيا 
 3 ه  ج   2 د2ار  ألندلس  عنو نه) ( 
 20000 بوسكورة   22 2 شقة  عمارة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لنجماوي  لحسيا 
 3 ه  ج   2 د2ار  ألندلس  عنو نه) ( 
 20000 بوسكورة   22 2 شقة  عمارة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم -.
33Iا

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

PRIMODAK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 
صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
PRIMODAK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
حبوها بن  لسود ني رقم 83 - 

73000  لد خلة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9525

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
شركة  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية   PARTISUD 90ا
لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 
 ESPACE REQUIN لسيد )ة( شركة 
2نا2ر   16 بتاريخ   FOUM EL BAIR

.2023



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3298

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 145/2023.
Iا3ا

fiduciaire douiri

OULAM ADONI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim  bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
OULAM ADONI   شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 110 

شارع عثماا  بن عفاا  ملنضقة 
 لصناعية حي  لرحمة سال - 11100 

سال  ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.35635

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2022 نونبر   07  ملؤرخ في 
عبو  مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( 

محمد عبد ل الي  كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2023 تحت رقم 39ا0ا.
35Iا

FLASH ECONOMIE

TDS PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

 TDS PRO SARL شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   

رأسمالها  100000,00 درهم
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  شركاء  قرر   13/12/2022
ذ ت  ملسؤولية  شركة   TDS PRO
درهم     100000  ملحدودة رأسمالها 

مقرها  الجتماعي دو ر أوالد عثماا، 
 لصخير ت, ما 2لي :  

بقيمة  زيادة رأسمال  لشركة   1-
ر س  ملال  لينتقل  درهم  00000ا 
 500000 إلى  درهم   100000 من 
بزيادة عدد  لحصص  درهم و ذلك 

 الجتماعية للشركاء.
تحد2ث  لنظام  ألسا�سي   2-

للشركة بتاريخ 13/12/2023
بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 
للمحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   01/02/2320 بتاريخ  بتمارة 

رقم.9840
436I

CANOCAF SARL

SYNDIRIF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC
SYNDIRIF شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 لجيش  مللكي زنقة  لخنساء رقم 

7،  لطابق  لثاني شقة 3 - 62000 
 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SYNDIRIF
/1  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
2/  لسند2ك،  د رة  توطيا  لشركات 

 ل قار ت، تقد2م  لخدمات.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم  زنقة  لخنساء   لجيش  مللكي 
 62000  -  3 7،  لطابق  لثاني شقة 

 لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 800   : درويش  سمية   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 200   : خالد   لسيد  ل موري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة سمية درويش عنو نه) ( 
 36 رقم  لوند   تجزئة  حي  ملطار 

62000  لناظور  ملغرب.
 لسيد  ل موري خالد عنو نه) ( 
 62702 57ا2  رقم  تجزئة  ل مر ا 

 لناظور  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة سمية درويش عنو نه) ( 
 36 رقم  لوند   تجزئة  حي  ملطار 

62000  لناظور  ملغرب
 لسيد  ل موري خالد عنو نه) ( 
 62702 57ا2  رقم  تجزئة  ل مر ا 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5281.
37Iا

CCP

S.BESTIMAG
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CCP
 ANG BD IBN TACHFINE A

 COTE DE ACIMA  RES FATIM
 EZZAHRA 07 ETG 3 BUR 9
CASABLANCA  لد ر  لبيضاء، 

CASABLANCA MAROC ،20320
S.BESTIMAG شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 23 شارع 
عقبة بن نافع  لحي  ملحمدي عيا 

 لسبع  لد ر  لبيضاء. - 20320  لد ر 
maroc .لبيضاء 

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
715ا7ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2020 شتنبر   03
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.S.BESTIMAG
:  إلن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.
23 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
عيا  نافع  لحي  ملحمدي  بن  عقبة 
 لسبع  لد ر  لبيضاء. - 20320  لد ر 

.maroc .لبيضاء 
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد بو لكفوف :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بو لكفوف  محمد   لسيد 
عنو نه) (  لد ر  لبيضاء 20300  لد ر 

.maroc لبيضاء 
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بو لكفوف  محمد   لسيد 
عنو نه) (  لد ر  لبيضاء 20300  لد ر 

maroc لبيضاء 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

438I
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 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

PRIMODAK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 
صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
PRIMODAK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
و عنو ا مقرها  الجتماعي شارع 
حبوها بن  لسود ني رقم 83  - 

73000  لد خلة.
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9525

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم تحويل   2023 2نا2ر   ملؤرخ في 16 
 لشكل  لقانوني للشركة من «شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى «شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 145/2023.

39Iا

fiduciaire douiri

OULAM ADONI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

fiduciaire douiri
 Av abderahim  bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
OULAM ADONI شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 110 شارع 
عثماا  بن عفاا  ملنطقة  لصناعية 

حي  لرحمة - 11100 سال  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.35635

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 نونبر   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مر د  )ة(  هشام     تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
)ة(    لفائدة   لسيد  حصة   1.000
محمد عبد  ل الي عبو بتاريخ 07 نونبر 

.2022
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
2نا2ر   25 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2023 تحت رقم 39ا0ا.

0Iاا

FLASH ECONOMIE

VALACTIF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

شركة ڢال  كتيف
VALACTIF SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
تصفية وحل  لشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
05/01/0232 قرر شركاء شركة ڢال 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   كتيف 
مقرها  درهم،   50000.00 رأسمالها 
شارع  لزرقطوني،   265  الجتماعي: 
9، رقم92،  لد ر  لبيضاء ما   لطابق 

2لي:
- تصفية وحل  لشركة. 

- ت ييا  لسيد محمد س د علمي 
رقم  للبطاقة  لوطنية  ،  لحامل 
شارع   113 و لساكن   ،BE864762
مرس  لسلطاا،  لطابق  الول، 
،  لد ر  لبيضاء,  جد2ة  بن   ،1 رقم 

كمصفي للشركة.
شارع   265 مكتب  لتصفية:   -
 ،92 رقم   ،9  لزرقطوني،  لطابق 

 لد ر  لبيضاء.
كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   26/01/2023 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 855866.

1Iاا

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

رياض القنطرة
إعالا مت دد  لقر ر ت

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زنقة  ل ابد  لفا�سي شارع 
 بن  لخطيب  لشقة 3 بورمانة ، 

30060، فاس  ملغرب
رياض  لقنطرة «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 26 و د 
 لصو فيا  ملد2نة - 30000 فاس 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.24969

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 30 نونبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
تفويت  لحصص  الجتماعية للسيد 
حصة   3850 عبد  لفتاح   لصفار 
لور نزيتي  باسكال  لفائدة  لسيد 
عبر  ملز د  ل لني  لذي  قيم  وذلك 

بتاريخ 28/06/2017 
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ملو فقة على  نضمام شريك جد2د
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
تفويت  لحصص  الجتماعية للسيدة 
حصة   550 نرجس  وفيليا  لصفار 

للسيدة كامي لور نزيتي
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
لور نزيتي  باسكال  ت ييا  لسيد 
كمسير للشركة ملدة غير محددة، مع 
متاب ة  لسيدة كامي لور نزيتي ملهامها 
كمسيرة للشركة ملدة غير محددة و 
 لسيد بدر  لد2ن كتاني ملهامه كمسير 

للشركة ملدة سنة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  6:  لذي  رقم  بند 
بمساهمة  تقدم  لشركاء  ما2لي: 
بقيمة:  لسيد  للشركة  عينة 
 385.000،00 لور نزيتي  باسكال 
لور نزيتي  كامي  -  لسيدة  درهم 
سيبي  شركة   - درهم   110.000،00

ش.أ.م 605.000،00 درهم

على  2نص  7:  لذي  رقم  .بند 

بقيمة  حدد ر سمال  لشركة  ما2لي: 

مقسمة  درهم   1.100.000،00

موزعة  حصة  جتماعية  ل11.000 

لور نزيتي  باسكال  -  لسيد  كالتالي: 

3850 حصة -  لسيدة كامي لور نزيتي 

شركة سيبي ش.أ.م   - حصة   1100

6050 حصة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5964.

2Iاا

FIGET SARL

CERAMICA KHITAM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

CERAMICA KHITAM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لرمال إقامة  للطف 1 كار ج رقم 3 

- مرتيل - 93150 مرتيل  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26413

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 نونبر   10 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

فهيم  كوثر   )ة(  تفويت  لسيد 

 100 حصة  جتماعية من أصل   15

حصة لفائدة   لسيد )ة( نجيب  2رير 

بتاريخ 10 نونبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بتطو ا  بتاريخ 06 دجنبر 

2022 تحت رقم 21ا2.

3Iاا
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بن علي لألستشارة ش م م

BH LEARNING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة  ملسار طريق أسفي 

مر كش ، 0000ا، مر كش  ملغرب
BH LEARNING شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب 
رقم 26  لدور  لر بع 88 تجزئة  

حى مسيرة 1 س - 0000ا مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
132907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BH  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LEARNING
خدمات    : غرض  لشركة بإ2جاز 
لألفر د  و لدعم   الستشار ت 
و ملنظمات  و ملجتم ات  و لشركات 
أو  لخاصة  ألخرى.   ل امة 
في  الستر تيجية   الستشار ت 
ونظم  مل لومات  و إلد رة  و لتنظيم 
و ملو رد  لبشرية و لتسويق و التصال 

، من  لتصميم إلى  لتنفيذ.
- تدريب  ملهنييا و ألفر د في  إلد رة 
في   ، و لتسويق  و التصال  و لتنظيم 
جميع  لقطاعات مجتم ة ؛  ملشورة 

و لتدريب في مجال إد رة  ألعمال.
إعادة  أو  ت زيز  الندماج  ملنهي   -
لهم  للسماح   ، لل مال   الندماج 
تنمية  وت زيز   ، في  ل مل  بالبقاء 
مستويات  إلى  و لوصول  مهار تهم 

 لتأهيل  ملختلفة.
مكتب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
حى  تجزئة    88 26  لدور  لر بع  رقم 
مسيرة 1 س - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بلحبيب  حميد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بلحبيب  حميد   لسيد 
تاركة   5 رقم   1 تاركة  لشطر  زهور 

0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بلحبيب  حميد   لسيد 
تاركة   5 رقم   1 تاركة  لشطر  زهور 

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 329اا1.
Iااا

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

 EROTEX IMPOT EXPORT
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
 EROTEX IMPOT EXPORT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تطو ا 

 لطابق  لسفلي  لبلوك ا  القامة ب 
رقم 7  - 93000 تطو ا  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26865

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   18  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
  EROTEX IMPOT EXPORT SARL
مبلغ رأسمالها 50.000 درهم وعنو ا 
تطو ا  لطابق  مقرها  إلجتماعي 
 لسفلي  لبلوك ا  القامة ب رقم 7  - 
: لم  93000 تطو ا  ملغرب نتيجة ل 

ت مل  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب شارع علي 
ش رة زنقة 03 فيال رقم ا1 تطو ا - 

93000 تطو ا  ملغرب. 
و عيا:

و  حسن   لحمر ني   لسيد)ة( 
 03 شارع علي ش رة زنقة  عنو نه) ( 
تطو ا   93000 تطو ا  ا1  فيال رقم 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم ا031.
5Iاا

LE LEGALISTE

E.I.D MULTISERVICE
إعالا مت دد  لقر ر ت

LE LEGALISTE
ز وية شارع ميسانج و عبد  لرحيم 
بوعبيد  ملكتب رقم 9  لو زيس ، 
0ا202،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

E.I.D MULTISERVICE «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 26 شارع 
مرس  لسلطاا  لطابق  ألول شقة 
3  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
95195ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 05 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
مال  رأس  زيادة   -  1 رقم  قر ر 

 لشركة:  لذي 2نص على ما2لي: زيادة 

رأس مال  لشركة من  2.000.000،00 

درهم  لى 10.400.000،00 درهم.

ت ييا مسير جد2د   -  2 قر ر رقم 

للشركة:  لذي 2نص على ما2لي: ت ييا 

 لسيد  لتهامي  لخنشاوي مسير ثاني 

للشركة. 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم -:  لذي 2نص على ما2لي: -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857154.

446I

 ئتمانية  ملرجاا

PAYVERT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمانية  ملرجاا

ف6 2اسمينة 1 شارع محمد 

 Khouribga ،25000 ، لسادس 

 ملغرب

PAYVERT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ف 6 

 لشقة 2  لطابق  الول 2اسمينة 

1 شارع محمد  لسادس - 25000 

خريبكة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7269

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 دجنبر   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة(  سماعيل   تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   500 عرجوا 

أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

محمد 2اجب بتاريخ 21 دجنبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بخريبكة  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 7ا.

7Iاا
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 ئتمانية  ملرجاا

PAYVERT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

 ئتمانية  ملرجاا

ف6 2اسمينة 1 شارع محمد 

 Khouribga ،25000 ، لسادس 

 ملغرب

PAYVERT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

و عنو ا مقرها  الجتماعي ف 6 

 لشقة 2  لطابق  الول 2اسمينة 

1 شارع محمد  لسادس - 25000 

خريبكة.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7269

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 23 دجنبر 2022 تم تحويل 

 لشكل  لقانوني للشركة من «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى «شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخريبكة  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 7ا.

448I

AGC CONSULTING

VALYOU ڢاليو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

AGC CONSULTING

250، ز وية شارع موالي 2وسف 

وبوردو،  لطابق ا، شقة 11 ، 

0ا200،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ڢاليو VALYOU شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 8، زنقة 

تغازوت، بوركوا - 0ا200  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.340689

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
هند  لزيتوني  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   333
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( هند 

صويطات بتاريخ 23 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857436.
9Iاا

COFEBAT GROUP

COFEBAT GROUP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

COFEBAT GROUP
شارع  لقدس  64 ،  لطابق  لثالث ، 

رقم 5 ، 90000، طنجة  ملغرب
COFEBAT GROUP شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 لقدس64  ، لطابق  لثالت ،رقم 5 - 

90000 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.79955

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  29 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ رأسمالها    COFEBAT GROUP
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 إلجتماعي شارع  لقدس64  ، لطابق 
طنجة   90000  -  5 ،رقم   لثالت 

 ملغرب نتيجة ل : عدم  ملردود2ة.
شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لقدس64  ، لطابق  لثالت ،رقم 5 - 

90000 طنجة  ملغرب. 
و عيا:

إسماعيل   لوهابي و   لسيد)ة(  
عنو نه) ( بروكسيل 1000 بروكسيل 

بلجيكا كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة(  عمر   ملودا و عنو نه) ( 
بلجيكا  بروكسيل   1000 بروكسيل 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1870.
50Iا

CAPCONSAUDIT MAROC

WONDERCOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAPCONSAUDIT MAROC
 RUE AL BAHAA SANJAR 32 :
 ETG 1 I MAARIF ، 20050،

CASABLANCA MAROC
WONDERCOM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 ETG 3 ملسيرة 6 شارع 6 أكتوبر 
APPT 3  لد ر  لبيضاء  ملغرب - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569897
 16 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 دجنبر 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WONDERCOM
 : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 الستشار ت و لدر سات و لتدريب في 

مجال تكنولوجيا  مل لومات
تصميم  بر مج  و  لتطبيقات.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ETG 3 أكتوبر   6 شارع   6  ملسيرة 
 - APPT 3  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 250   : مريم  ملستيري   لسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة آمنة حمادي :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد محمد حاجي :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 250   : محمد  لحرتيلي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة مريم  ملستيري عنو نه) ( 
أريانة 1002 تونس تونس.

عنو نه) (  حمادي  آمنة   لسيدة 
مروج 1002 تونس تونس.

عنو نه) (  حاجي  محمد   لسيد 
 ملنزه 1002 تونس تونس.

 لسيد محمد  لحرتيلي عنو نه) ( 
جنوب سوس 000ا سوس تونس.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة مريم  ملستيري عنو نه) ( 
أريانة 1002 تونس تونس

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 569897.
51Iا

 ملغتي س يدة

ELEMAX DU SUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ملغتي س يدة
17 زنقة شنكيط شقة ا ص.ب 

261  لر شد2ة ، 52000،  لر شد2ة 
 ملغرب

 STE » » شركة بدريكل  ذ.م.م»
  «PIDRIGUILE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
S.A.R.L

 - لتصفية  ملسبقة للشركة -
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملن قد بتاريخ 23/01/2023 لشركة 
 »  STE PIDRIGUILE  » بدريكل    »
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
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مقرها  15.000,00درهم,  رأسمالها 
تيشوت  لنيف   قصر   الجتماعي 

تنغير.
تشكيل  ملكتب  ب د  ذلك  و  قرر 

 ملتكوا من  لسادة:
 uc ب.ت.و  مولى  بن  محمد   •

98945 مسير.
 uc ب.ت.و  مولى   بن  محمد   •

28805 مساهم. 
 uc و  ب.ت.  مولى  بن  •  محمد 

9ا510  مساهم.
ما 2لي:

 لتصفية  ملسبقة  للشركة.
تيشوت  قصر  مقر  لتصفية: 

 لنيف  تنغير.
مولى  بن  محمد   ملصفي: لسيد: 

uc 98945 ب.ت.و
باملحكمة  تم   إل2د ع  لقانوني: 
بتاريخ   بالرشيد2ة   البتد ئية 

02/02/2023 تحت رقم 63/2023.
52Iا

AMISFYS CONSULTING SARL AU

DIAFI BIO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

 لطابق  لر بع شقة رقم 10 ب مبنى 
رقم 30 مكاا فرحات حشاد شارع 
حسن 2  ملد2نة  لجد2دة ، 50000، 

مكناس  ملغرب
DIAFI BIO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل بدو ر 
والد زبيد ت موالي إدريس زرهوا - 

50353 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DIAFI  : بمختصر تسميتها   القتضاء 

.BIO
غرض  لشركة بإ2جاز : * لتكييف

 لتغليف*
محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
إدريس  موالي  زبيد ت  والد  بدو ر 

زرهوا - 50353 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محمد  لضيافي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لضيافي عنو نه) ( 
إقامة ن يمة 12  لشقة 06 حي بلير ب 

م ع 50353 مكناس  ملغرب.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد  لضيافي عنو نه) ( 
حي بلير   06 12  لشقة  إقامة ن يمة 

بمع 50353 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ  بمكناس   لتجارية 

2023 تحت رقم 1595.

53Iا

ORENJI

SG CHID TRAVAUX
إعالا مت دد  لقر ر ت

ORENJI
32 شارع محمد  لخامس  لشقة 

رقم ا حي  لحسني بركاا ، 63000، 
بركاا  ملغرب

SG CHID TRAVAUX «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: دو ر 

أولوت زكزل  - 63320 بركاا  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

9ا72.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم -1:  لذي 2نص على ما2لي: 
- الستر د   : حذف  ألنشطة  لتالية 
و لتصد2ر; -أشغال  لصرف  لصحي.

على  2نص  -2:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: إضافة نشاط :من ش عقاري. 
على  2نص  -3:  لذي  رقم  قر ر 
: ملو فقة على  -بيع  لحصص  ما2لي: 
جميع   لحصص  إلجتماعية  بيع 
 ململوكة من طرف  لسيد  لصغيرعبد 
لبطاقة  لت ريف   لسالم  لحامل 
لفائدة   U1301اا  , رقم   لوطنية 
 لسيد بطوب عبد  لرحماا  لحامل 
رقم  لبطاقة  لت ريف  لوطنية 

 .F608470
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم -2:  لذي 2نص على ما2لي: 
أصبب  للشركة   لنشاط  لتجاري 
;-2من ش  مختلفة  كالتالي:-1أشغال 

عقاري.
بند رقم -6:  لذي 2نص على ما2لي: 
في ملكية  جميع  لحصص أصبحت 

 لسيد بطوب عبد  لرحماا.
بند رقم -7:  لذي 2نص على ما2لي: 
ملكية  في  أصبب  رأسمال  لشركة 

 لسيد بطوب عبد  لرحماا.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 69/2023.
Iا5ا

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

ISSAGUEN CASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس  لطابق  ألول رقم 1 ، 

90000، طنجة  ملغرب
ISSAGUEN CASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لوحدة  لقط ة رقم 1  يساكن  - 

32302 تارجيست  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

155
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر  ا1 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ISSAGUEN CASH
تحويل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ألمو ل و خدمات  ألد ء.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - 1  يساكن   رقم   لوحدة  لقط ة 

32302 تارجيست  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   700   : باعال  2حي   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 300   : علي  بن  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حي  عنو نه) (  باعال  2حي   لسيد 
طنجة   28 رقم  بدر  زنقة   لدريسية 

90000 طنجة  ملغرب.
عنو نه) (  علي  بن   لسيد محمد 
 الدريسية 2 زنقة بدر رقم 28 طنجة 

90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حي  عنو نه) (  باعال  2حي   لسيد 
طنجة   28 رقم  بدر  زنقة   لدريسية 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 19 بتاريخ  بتارجيست    البتد ئية 

دجنبر 2022 تحت رقم 544/22.
55Iا
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THALAL CONSULTANTS

PEPENERO
إعالا مت دد  لقر ر ت

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PEPENERO  «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: طريق 

 لسويقة، رقم 171/170،  لز وية 

 ل باسية،  مر كش 0000ا مر كش 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.57617

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 15 أكتوبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

ملكية  في   
ً
سهما  50 نقل  ما2لي: 

 لسيدة Volonte Veronica في شركة 

 BRYER لى  لسيدة  PEPENERO SCI

PENELOPE ELLEN

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

ملكية  لسيدة  في  سهًما   50 نقل 

شركة  في   Zacche Megda Clara

 BRYER PEPENERO SCI  إلى سيدة 

PENELOPE ELLEN

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

 Volonte Veronica إستقالة  لسيدة

للشركة  كمسيرة  منصبها  من 

 PEPENERO SCI

قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

 Bryer Penelope ت ييا  لسيدة 

 PEPENERO Ellen كمسيرة للشركة 

دوا تحد2د  ملدة

قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

ت د2ل  لبنود رقم 7 و 13 من النظام 

 ألسا�سي لشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
آالف  ب شرة  رأس  ملال  تحد2د  تم 
بقيمة   سهم   100 إلى  مقسم  درهم 
100 درهم مدفوعة بالكامل ، مرقمة 
للشريك  ومخصصة   100 إلى   1 من 
 bryer penelope  لوحيد  لسيدة 

 ellen
على  2نص  13:  لذي  رقم  بند 
 BRYER تضمن  لسيدة  ما2لي: 
إد رة  لشركة   PENELOPE ELLEN

دوا تحد2د  ملدة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
27 أكتوبر  بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم 140823.

456I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

 SOCIETE DE VOIRIE,»     
RESEAUX DIVERS «SMVRD

شركة  لتوصية  لبسيطة
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

 قامة لينا  لرقم 76 ز وية شارع 
طانطاا وشارع لبناا لطابق  لتاسع 

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
 SOCIETE DE VOIRIE,»     

  RESEAUX DIVERS «SMVRD
شركة  لتوصية  لبسيطة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مجمع 
 لنور  لطابق  ألر�سي محل 1 رقم 60  

- 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة  لتوصية  لبسيطة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134645
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   19
 ألسا�سي لشركة  لتوصية  لبسيطة 

باملميز ت  لتالية:
شركة  لتوصية   : شكل  لشركة 

 لبسيطة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
      : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE DE VOIRIE, RESEAUX»

.DIVERS «SMVRD

أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملياه  لهيدروليكية 

أعمال تركيب  ألنابيب

ومياه  أعمال  لصرف  لصحي 

 ألمطار.

مجمع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 لنور  لطابق  ألر�سي محل 1 رقم 60  

- 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد مهدي  لقندو�سي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مهدي  لقندو�سي    لسيد 

عنو نه) ( مجمع جو ر أ 13 رقم 158  

90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مهدي  لقندو�سي    لسيد 

عنو نه) ( مجمع جو ر أ 13 رقم 158  

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1834.

57Iا

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

BSISUD MAGREB
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE

L’ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE pETIT

 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC

BSISUD MAGREB شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تقاطع 
زنقة موز ر و شارع آنفا إقامة لوبتي 

بار دي طابق 7 - 20330   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570807

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BSISUD MAGREB

شر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وإعادة بيع وتوزيع وتسويق و ستير د 

و مل د ت  و مللحقات  وتصد2ر ملو د 

بالتركيبات  لكهربائية   ملت لقة 

و إللكترونية و آلالت  لصناعية.

تقاطع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
زنقة موز ر و شارع آنفا إقامة لوبتي 

20330   لد ر   -  7 طابق  بار دي 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.000   : محمد  لبدر   لسيد 

حصة بقيمة 50 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  لبدر   لسيد 
مالل  بني   52 رقم   2 غيثة  تجزئة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  محمد  لبدر   لسيد 
مالل  بني   52 رقم   2 غيثة  تجزئة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857219.
458I

NAC CONSEIL

LA GOURMANDINE FASSI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
 LA GOURMANDINE FASSI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد  
 لكريم  لخطابي عمارة بن مو�سى 
 لكو ش طابق 2 - 30000 فاس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9ا753
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GOURMANDINE FASSI
مخبز.  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
مقهى.متجر  لحلويات. لترويج 

لل قار.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع عبد  
مو�سى  بن  عمارة   لكريم  لخطابي 
فاس   30000  -  2 طابق   لكو ش 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

000.000.ا درهم، مقسم كالتالي:
 30.000   :  لسيد عبد هللا ن اش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 2.500   : سناء   مفيد   لسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  ن اش  دم :  2.500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 2.500   : ن اش حسام    لسيد  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  ن اش محمد  ميا :  2.500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد هللا ن اش عنو نه) ( 
طريق  2موز ر   2 تجزئة صولينا   95

فاس  30000 فاس  ملغرب.
عنو نه) (   سناء   مفيد   لسيدة 
طريق  2موز ر   2 صولينا  95تجزئة 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
عنو نه) (   ن اش  دم   لسيد  
طريق  2موز ر   2 صولينا  95تجزئة 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
عنو نه) (   ن اش حسام    لسيد  
طريق  2موز ر   2 صولينا  95تجزئة 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
محمد  ميا  ن اش   لسيد  
عنو نه) (  95تجزئة صولينا 2 طريق 

 2موز ر فاس 30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لرز ق   مفيد   لسيد 
عنو نه) ( شارع  السماعيلية 30 زنقة 
فاس   30000 فاس   1  لبيرو  لزهو 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6074.
59Iا

NAC CONSEIL

SOBOUTRADIV
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE TANGER BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD JOULANE
 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

SOBOUTRADIV شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 

حمو  والد طيب فاس - 30000 فاس 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.52819
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2022 دجنبر   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( طاريق   غليض  
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
دجنبر   05 بتاريخ  بوشيخي  محمد  

.2022
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6062.
460I

مكتب  لتوثيق

ALHOURIA BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

مكتب  لتوثيق
تطو ا طريق سبتة  قامة حد ئق 
 ،3 مرجاا  لطابق  الر�سي شقة رقم 

9300، تطو ا  ملغرب
ALHOURIA BUSINESS  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تطو ا  
حد ئق مرجاا    28  لطريق  لرئسية 
10  لطابق  رقم   قامة  لسياحية 

 الول 93000 تطو ا  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.91727

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 12 دجنبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«تطو ا   لطريق  لرئسية 28 حد ئق 
 10 رقم  مرجاا   قامة  لسياحية 
 لطابق  الول 93000 تطو ا  ملغرب» 
إلى «طنجة 183 شارع ولي  ل هد مركز 

نريا  لطابق  الر�سي محل 13 90000 
طنجة   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 318.

461I

STE FIDU-LIDOU SARL

ABYM FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
ABYM FOOD شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 512 
تجزئة  لوفاء ا طريق صفرو - 

30000 فاس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.48213

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   23  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ABYM FOOD
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 إلجتماعي 512 تجزئة  لوفاء ا طريق 
30000 فاس  ملغرب نتيجة   - صفرو 

ل : غياب  لنشاط.
 512 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - صفرو  طريق  ا  تجزئة  لوفاء 

30000 فاس  ملغرب. 
و عيا:

و  2ونس   الزهار   لسيد)ة( 
شارع  ملنظر  لجميل رقم  عنو نه) ( 
30000 فاس  ملغرب  26 نرجس س  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6044/2023.

462I

SOCIETE CONSULTING

L›ÉVEIL DES JEUNES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
L’ÉVEIL DES JEUNES شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 8 
شقة 8  لطابق ا  ملنظر  لجميل 3 - 

50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58181
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.L’ÉVEIL DES JEUNES
تنظيم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لتظاهر ت.
 8 عمارة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 -  3 ا  ملنظر  لجميل  شقة 8  لطابق 

50000 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سمير  ملقريني   لسيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سمير  ملقريني   لسيد 
 50000 1  لزرهونية  رقم   7 زنقة 

مكناس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  سمير  ملقريني   لسيد 
 50000 1  لزرهونية  رقم   7 زنقة 

مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم اا5.
463I

FNMCOMPTA

FRETIR D3
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
FRETIR D3 شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي إسماعيل ا1 إقامة موالي 
إسماعيل  لطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134601
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FRETIR D3

:  لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

ووسيط  للبضائع,  و لدولي   لوطني 

 لنقل  لوطني و لدولي للبضائع.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

موالي  إقامة  ا1  إسماعيل  موالي 
إسماعيل  لطابق 3 رقم 9 - طنجة - 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد  لحدوا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : محمد  لحدوا   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لحدوا عنو نه) ( 

 -  03  عزيب  بقيو حي  الصيل قطاع 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد  لحدوا عنو نه) ( 

 -  03  عزيب  بقيو حي  الصيل قطاع 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1762.

464I

HAPPY COMPTA SARL

 AUTO-ECOLE AIT

LEMGHARRI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 AUTO-ECOLE AIT LEMGHARRI

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 ألول دو ر  لعجامة أوالد ي يش  - 

23000 بني مالل   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

13639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

AUTO- : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ECOLE AIT LEMGHARRI

سيارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لت ليم.

:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - ي يش   أوالد  دو ر  لعجامة   ألول 

23000 بني مالل   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عبضلي   لسيد س يد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عبضلي  س يد   لسيد 

أوالد ي يش  23000 بني مالل  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  عبضلي  س يد   لسيد 

أوالد ي يش  23000 بني مالل  ملغرب 

عبضلي  عبد لهادي   لسيد 

شارع   حمد  لحنصالي  عنو نه) ( 

 لرقم 33  23000 بني مالل  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 32ا1.

465I
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FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

NORTH COAST TRANS
إعالا مت دد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI
84  , شارع  ململكة  ل ربية 

 لس ود2ة تجزئة  ل يوا 2 إقامة 
 ل زيزية  لطابق  لثاني رقم 12. 84  
, شارع  ململكة  ل ربية  لس ود2ة 
تجزئة  ل يوا 2 إقامة  ل زيزية 
 لطابق  لثاني رقم 12.، 90000، 

طنجة  ملغرب
NORTH COAST TRANS  «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 11 زنقة 
35 رياض  هال 1 طنجة  طنجة  

90000 طنجة   ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.116703

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لتبرع  بحصص 
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

ت ييا مسير جد2د للشركة 
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة 
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
تحويل  لشكل  لقانوني لشركة من 
شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة   لى 
شركة د ت  ملسؤولية   ملحدودة د ت 

 لشريك  لو حيد
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
حصة  جتماعية   لتبرع بخمسمائة  
طرف  لسيد   من   ) حصة   500  (
 لطويل محمد رفيع  مغربي  لجنسية  
لبطاقة  كامل  الهلية  لحامل 
 K501660 عدد   لت ريف  لوطنية  
لفائدة  لسيدة  لطويل نور   ملغربية 
 لجنيسة  لكاملة  الهلية  لحاملة 
عدد  لبطاقة  لت ريف  لوطنية 

.K501636

على  2نص  15:  لذي  رقم  بند 

محمد  تخلي  لسيد  لطويل  ما2لي: 

رفيع عن منصبه في  لشركة و ت ييا 

للشركة  مسير  خالد   لسيد  لطويل 

للمدة غير محددة 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1532.

466I

FLASH ECONOMIE

FQ.ELEC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

FQ.ELEC SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد 

تصفية وحل  لشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر  لشريك  لوحيد   12/12/2022

ذ ت  ملسؤولية   )FQ.ELEC( لشركة 

ذ ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

مقرها  درهم،   100000.00 رأسمالها 

شارع  لزرقطوني،   46  الجتماعي 

ما  6،  لد ر  لبيضاء  رقم   لطابقا، 

2لي:

- تصفية وحل  لشركة. 

فقهي،  مصطفى  ت ييا  لسيد   -

رقم  لبطاقة  لت ريف   لحامل 

W98622، و  لساكن ببلوك C، زنقة 

سيدي  در بنا،  مكرر،   7 رقم   ،11

كمصفي  م روف،  لد ر  لبيضاء, 

للشركة.

شارع   46 مكتب  لتصفية:   -

 لزرقطوني،  لطابقا، رقم 6،  لد ر 

 لبيضاء

كتابة  لدى  تم  إل2د ع  لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   26/01/2023 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 855877.  

467I

CAFE RESTAURANT MARKOU

 CAFE RESTAURANT
MARKOU

إعالا مت دد  لقر ر ت

CAFE RESTAURANT MARKOU
 N° 597 LOT AL MASSAR RUE

 DE SAFI MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CAFE RESTAURANT MARKOU
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:   ملسيرة 2 
رقم 371 بلوك c مر كش - - مر كش 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
9اا95.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 27 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من 
محدودة  لى  مسؤلية  ذ ت  شركة 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
 500 قام  لسيد  بر هيم ماركو ببيع 
و  عياط  سيف  لد2ن  للسيد  سهم 
ببيع  قامت  لسيدة خولة  لحضري 
500 سهم للسيد سيف  لد2ن عياط
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ستقالة كل  من  لسيد ماركو  بر هيم 
و  لسيدة  لحضري خولة من وظيفة 

مسير للشركة
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
عياط  سيف  لد2ن  ت ييا  لسيد 

مسير  جد2د  للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
2تم تشكيلها من قبل  ملوق يا أدناه 
وأصحاب  ألسهم  لتي تم إنشاؤها   ،
 ، أدناه و لذ2ن 2مكن إنشاؤها الحًقا 
وهي شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ستخضع  و لتي  و حد  شريك  مع 
للقو نيا و للو ئب  مل مول بها وخاصة 
شو ل   5 من  9ا-   1-97  لظهير رقم 

بإصد ر   )1997 فبر 2ر   13( 17ا1 
و ملتمم  ) مل دل   5-96 رقم   لقانوا 
بالقانوا 21.05  لصادر في 15 محرم 
وكذلك   ))2006 فبر 2ر  )ا1  27ا1 

بهذه  ألنظمة.
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
تم تحد2د رأس  ملال بمبلغ مائة ألف 
درهم )100،000.00 درهم( ، موزعة 
على  لنحو  لتالي:  لسيد سيف  لد2ن 

عياط 100،000 درهم.
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
2بلغ رأس مال  لشركة 100،000.00 
 (1000( درهم. وهي مقسمة إلى ألف 
 ، درهم للسهم   100.00 سهم بقيمة 
بالكامل  مدفوعة   ، بالكامل  مكتتبة 
سيف  لد2ن  لـ:  لسيد  ومخصصة 

عياط  1000 سهم.
على  2نص  3ا:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: على سبيل عدم  لتقيد بأحكام 
2تم ت ييا مد2ر مشارك   ، 3ا   ملادة 
محدودة:  لسيد  غير  لفترة  للشركة 
سيف  لد2ن عياط 2تم  لتوقيع على 
 ، ، شكوى  إقر ر   ، أي عمل )محضر 
أو أي م املة مصرفية من أي  إلخ( 
وأي  تجارية  أور ق   ، )شيكات  نوع 
مستند مصرفي آخر( بو سطة  لسيد 

سيف  لد2ن عياط
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2022 تحت رقم 9اا95.

468I

MACOSIS CONSULTING

DIVERSO OBRAS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
DIVERSO OBRAS   شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
موالي 2وسف  قامة  لفتب بلوك   
 لطابق 5 رقم 17 - 90000 طنجة 

 ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
35اا13.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   09  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

 لحساني رضو ا كمسير وحيد
تب ا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262/224.

469I

FLASH ECONOMIE

PILOSA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

PILOSA
محدودة  ملسؤولية ذ ت شريك 

وحيد
رأسمالها 10.000،00 درهم

 ملقر  إل جتماعي ،465 محج  لسفير 
 بن عائشة  لصخور  لسود ء

  لد ر  ليبضاء
 RC n°: 333.525 / IF n°
 : 15272695-/ ICE n°
000156422000083

قر ر  لشريك  لوحيد  -بمقت�سى 
  2023 2نا2ر   06 بتاريخ    ملن قد 

للشركة تقرر ما 2لي :
إلى  غرض  لشركة  توسيع 

 ألنشطة  لتالية:
•  لزر عة بكافة أنو عها و ستغالل 

 ألر �سي  لزر عية بكافة أشكالها
•  ستير د وتصد2ر كافة  ملنتجات 

 لزر عية و مل د ت  لزر عية
مقاولة  ملزرعة  وتسيير  إد رة   •

)غرس  ألشجار و لري(
مو د  لت بئة  جميع  •  ستير د 

و لتغليف

و الستير د  و لبيع  •  لشر ء 
و لتصد2ر و لتجارة  لدولية و ملتاجرة 
أو  لجميع  ملنتجات  عام  بشكل 

 ألصناف أو  لبضائع
و ستير د  وبيع  وشر ء  تجارة   •
وتصد2ر جميع  ملنتجات من  لبر أو 
جميع  ملستودعات  وتشغيل   لبحر 

و ملصانع إلصالح  ملنتجات
•  ستغالل  ل قار ت  لزر عية

• نقل جميع  لبضائع  لوطنية و / 
أو  لدولية؛

وبيع  ملنتجات  وشر ء  إنتاج   •
أنو ع  جميع  وتربية   لزر عية 
وشر ء  لبذور  وبي ها   لحيو نات 

وبي ها 
تربية  لدو جن و ألغنام و ملاعز   •
وتسويقها  وتوزي ها  وغيرها  و ألبقار 

وت بئتها وغيرها.
و لتجارة  و لتصد2ر  •  الستير د 
 لدولية و لتجارة بشكل عام لجميع 

 لسلع و ملنتجات.
أو بيع أو توريد أو توزيع  شر ء   •
أو تمثيل أو تبادل أي منتج مشابه أو 

ملحق باملنتجات  ملذكورة أعاله 
عمليات  وتنفيذ  وإد رة  تنظيم   •
أشكالها  بجميع  وف اليات  ألحد ث 
و ملخصصة للشركات و ملؤسسات   ،
وكذلك  و لجم يات  و ملجموعات 

لجميع  ملنظمات  لخاصة أو  ل امة
جميع عمليات  لخدمة لتنفيذ   •
و التصاالت  عمليات  لتسويق 
وتصني ها  و ملنتجات  وإنشاء  ملو د 

وتوزي ها ؛
• تشغيل جميع  لفروع  لتي 2مكن 
إنشاؤها في  ملغرب أو في  لخارج ألي 
مشاركة في أي عمل مماثل أو  لتي قد 

تهم  لشركة أو ت زز تطويرها ؛
•  حد ث جميع بر ء ت  الختر ع 
و لتر خيص  و ل المات  لتجارية 
ممارسة  إلى  تهدف  و ل مليات  لتي 
 ألنشطة  ملذكورة أعاله و لترويج لها 
، وحيازتها ، و ملساهمة فيها ، وتبادلها 
، وتأجيرها ، وتحويلها ، و ستغاللها ، 

وتطويرها ؛
• أعمال تجزئة  الر �سى.

• تطوير  الر �سي   ل قارية.

• شر ء  ألر �سي  ل قارية وم د تها 

على  لبي ها  وتقسيمها  وتنميتها 

دف ات.

•  قتناء وبيع جميع  ملباني  ملبنية 

وغير  ملبنية وتطويرها بجميع  ألعمال 

وتشييد جميع  ملباني.

• إ2جار  ملباني  ملذكورة أو تشغيلها 

من قبل أي شخص آخر

• تشييد  ملباني وبي ها بالجملة أو 

بالشقة أو  لفيالت لهذه  ملباني

•  الستحو ذ على أو بيع أو إد رة 

ذ ت  أو  لشركات  جميع  لشركات 

 لغرض  ملماثل أو ذي  لصلة

بشكل   ، وسيلة  بأي  •  ملشاركة 

مباشر أو غير مباشر في أي عمليات 

طريق  عن  منها  بالغرض  تت لق  قد 

أو  ملساهمة   ، إنشاء شركات جد2دة 

، أو  الكتتاب أو شر ء  ألور ق  ملالية 

أو  الندماج أو   ، أو حقوق  لشركات 

غير ذلك ، أو  إلنشاء ، أو  الستحو ذ 

أو إدبشكل عام جميع   ، أو  لتأجير   ،

أو  أو  لتجارية   مل امالت  ملالية 

 لصناعية أو  ملنقولة أو  ل قارية  لتي 

قد تكوا مرتبطة بشكل مباشر أو غير 
مباشر بال�سيء أعاله أو  لتي قد ت زز 

تطوير  لشركة

• تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة

بكتابة  تم  ال2د ع  لقانوني   -

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2023 فبر 2ر   01 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم. 856662 

قصد  لنشر و  العالا

70Iا

PLATINIUM MANAGEMENT

ONCO SERVICE SCI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

PLATINIUM MANAGEMENT

 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif

 3ème étage N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc

ONCO SERVICE SCI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : شارع بئر 
أنزر ا  ملنزه     - 50000 مكناس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7705ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  21 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   ONCO SERVICE SCI
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 إلجتماعي شارع بئر أنزر ا  ملنزه     - 
نتيجة  مكناس  ملغرب   50000

لص وبة  لولوج إلى سوق  ل مل.
و عيا:

سامي  عبد  ل زيز     لسيد)ة( 
تجزئة   1 زنقة  ا2  رقم  و عنو نه) (  
مكناس   50000 ع.   م.  السيند  ب. 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( �سي عبد  لرحمن    ملزغي 
إقامة  لكوتر   120 رقم  و عنو نه) (  
رقم 17 شارع  لجيش  مللكي  50000 
مكناس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
شارع  وفي   2022 دجنبر   21 بتاريخ 
50000 مكناس   - بئر أنزر ا  ملنزه     

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1611.
71Iا

global audit partners

BERLAY
إعالا مت دد  لقر ر ت

global audit partners
شارع  لحسن  لثاني ،مد ر 1 ،سانت 
إكسوبيري وشارع عالل  لفا�سي ، 

 لطابق 3 ، شقة 19 ، 20000،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

BERLAY «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: جماعة 
د ر بوعزة ، دو ر أوالد مس ود ، 

طريق موالي  لتهامي - -  لد ر  لبيظاء 
 ملغرب.
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«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.341677

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 30 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
بمبلغ  مال  لشركة  رفع رأس  ما2لي: 

من  ليصبب  درهم  00.000ا.11 

 11.500.000 إلى  درهم    100.000

درهم  باملقاصة مع  حساب  لشريك 

بس هولد2نغ

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

مال  لشركة  رأس  خفض  ما2لي: 

وبالتالي  درهم   1.500.000 بمبلغ  

درهم   11.500.000 من  تخفيضه 

أجل  من  درهم   10.000.000 إلى 

على   ستي اب  لخسائر  ملتر كمة 

 من 31.12.2021 
ً
 لشركة  عتبار 

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

غير  لفترة  مساعد  كمسير  ت ييا 

بر دة  لسوني  محدودة:  لسيد رضا 

مغربي   ،  1988 ما2و   19 مو ليد   ،

في  لد ر  لبيضاء  مقيم   ،  لجنسية 

حامل  لبطاقة   ، نادور  شارع  ا7   ،

661738A لوطنية رقم 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 8:  لذي 2نص على ما2لي: 

 10.000.000 2بلغ رأس مال  لشركة 

حصة   100.000 مقسم إلى   ، درهم 

بقيمة 100 درهم لكل حصة

على  2نص  33:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: ت ييا كمسير مساعد لفترة غير 

بر دة  لسوني  محدودة:  لسيد رضا 

مغربي   ،  1988 ما2و   19 مو ليد   ،

في  لد ر  لبيضاء  مقيم   ،  لجنسية 

حامل  لبطاقة   ، نادور  شارع  ا7   ،

661738A لوطنية رقم 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857445.

72Iا

CABINET  FIDUCIAIRE OUADOUD AHMED

IFRANE CAMP IMMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET  FIDUCIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
IFRANE CAMP IMMO شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مر ب ب 
رقم 121 حي  لسالم  فر ا - 53000 

 فر ا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1915
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IFRANE CAMP IMMO
-وكالة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقارية.
- شغال مختلفة  و  لبناء.

- الستير د و لتصد2ر..
: مر ب ب  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم 121 حي  لسالم  فر ا - 53000 

 فر ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد زكرياء  عوين :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زكرياء  عوين   لسيد 
53000  فر ا  حي  لسالم   121 رقم 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  زكرياء  عوين   لسيد 
53000  فر ا  حي  لسالم   121 رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2023 تحت رقم 32.

73Iا

BUSINESS CENTER.COM

RH EXTERNALISATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

RH EXTERNALISATION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 ملومن رقم 236 زنقة باسكي  قامة 

ف8  لطابق  لثاني رقم 6 - 2ا200 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 RH  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EXTERNALISATION

:  لغرض  بإ2جاز  غرض  لشركة 

من  لشركة في  ملغرب وفي  لخارج:

خارجية  بمصادر  •  الست انة 

للرو تب.

•  لتنظيم  إلد ري للموظفيا.
• هندسة  الستشار ت و لتدريب.

•  د رة  ملو رد  لبشرية ؛
•  ملجلس  الجتماعي.
•  ستشار ت مالية؛

•  لدر سات و ملساعدة و لدعم في 
 إلد رة و لتنظيم.

•  لتدريب و الستشار ت وتطوير 
 لشركات  لخاصة و ل امة.

• إد رة  إلعالنات  الجتماعية.
• إد رة  إلقر ر ت  لضريبية.

وتقد2م   ، تدريب  ملوظفيا   •
 ملشورة للمو رد  لبشرية.

•  ستشار ت  التصال و إلعالا.
•  لوساطة و لت اقد من  لباطن.

• تحقيق جميع  لخدمات.
•  لتجارة  ل امة؛

• تمثيل جميع  ل المات  لتجارية 
على  و لحصول   ، و لدولية   لوطنية 
بر ء ت  جميع  و ستغالل   ،  المتياز 
و ل مليات  و لتر خيص   الختر ع 
و المتياز ت  و ل المات  لتجارية 

 ملت لقة بغرض  لشركة.
• در سة جميع  ملشاريع و ملشاركة 
في كافة  ألمور  لتجارية و لصناعية 
و ل قارية  و ألور ق  ملالية  و ملالية 
 ملت لقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بهدف  لشركة أو  لتي قد تسهل توسع 

 لشركة وتطويرها.
جميع  مل امالت   ، أعم  وبشكل 
وغير  و ملنقولة  و ملالية   لتجارية 
 ملنقولة  ملت لقة بشكل مباشر أو غير 
مباشر ، كلًيا أو جزئًيا ، بأحد  ألشياء 

 ملحددة أو بأي أشياء مماثلة..
عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
زنقة باسكي  قامة   236  ملومن رقم 
2ا200   -  6 ف8  لطابق  لثاني رقم 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد و كريم :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 300   : شاكر   لسيدة  لياقوت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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 100   :  لسيدة أسماء  2ت قا�سي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  و كريم  محمد   لسيد 
 17 5 شقة   قامة  ملودة درج أ طابق 
2ا200   2 زنقة باسكيي فر نس فيل 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
 لسيدة  لياقوت شاكر عنو نه) ( 
1ا  ب  لشقة  عمارة  جليز   بو ب 

 لطابق ا 0000ا مر كش  ملغرب.
قا�سي  أسماء  2ت   لسيدة 
عنو نه) (  قامة  ملودة درج أ طابق 5 
شقة 17 زنقة باسكيي فر نس فيل 2 
2ا200  لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  و كريم  محمد   لسيد 
 17 5 شقة   قامة  ملودة درج أ طابق 
2ا200   2 زنقة باسكيي فر نس فيل 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857396.
Iا7ا

كارفور بزنس

برافامين
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

كارفور بزنس
شارع محمد  لخامس زنقة موريتانيا 

 لطابق  لتاني، 52200،  رفود 
 ملغرب

بر فاميا شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر  والد 
 لزهرة - 52200  رفود  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
16201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 2وليوز  ا0 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بر فاميا.
غرض  لشركة بإ2جاز :  الستغالل 

 مل دني
 لتجارة

 الستير د و لتصد2ر.
قصر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 والد  لزهرة - 52200  رفود  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  حمد  الحمد :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   250   :  لسيد هيب عدي 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  حمد  الحمد 
تنجد د  قصرتغدوين  لجد2دة 

52600  لرشيد2ة  ملغرب.
 لسيد هيب عدي عنو نه) ( زنقة 
 10190 رقر ق  حي  بي   46 رقم  7ا 

 لرباط  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  حمد  الحمد 
تنجد د  قصرتغدوين  لجد2دة 

52600  لرشيد2ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

غشت 2022 تحت رقم ا33.
75Iا

SLIMCOLOR

EVOGLOBAL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EVOGLOBAL
 ESSAKANE ANNIK, RESIDENCE

 MERIEM, BOULEVARD EL
 KODS, 3ème ETAGE, AIN

 CHOCK, CASABLANCA ،
20153، Casablanca Maroc

EVOGLOBAL شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لسكن 
 النيق إقامة مريم شارع  لقدس 

 لطابق 3 عيا  لشق  لد ر  لبيضاء - 
20150  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570997
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EVOGLOBAL
مركز   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

تدريب.
:  لسكن  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع  لقدس  مريم  إقامة   النيق 
 لطابق 3 عيا  لشق  لد ر  لبيضاء - 

20150  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد س د لطفي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  لطفي  س د   لسيد 
 ململكة  ملتحدة M40 8QH مانشستر 

 ململكة  ملتحدة.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  لطفي  س د   لسيد 
 ململكة  ملتحدة M40 8QH مانشستر 

 ململكة  ملتحدة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857385.

476I

ISDM CONSULTING

H.B.M GROUPE PLASTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

 ل يوا  ملغرب
H.B.M GROUPE PLASTIC  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لوكالة 1 بلوك D رقم 25  ل يوا  - 
70000  ل يوا   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
537اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 H.B.M : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GROUPE PLASTIC
تجارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وتوزيع  ملنتجات  لبالستيكية.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
25  ل يوا  -  D رقم  1 بلوك   لوكالة 

70000  ل يوا   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد هشام شائب عينو  :  ا33 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 333   : طوير    لسيد  مبالرك 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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 لسيد عبد  لقادر بوجالل  :  333 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عينو   شائب  هشام   لسيد 
بوقنادل  زنقة  حي  لفتب  عنو نه) ( 
70000  ل يوا   2  ل يوا   رقم 

 ملغرب.
عنو نه) (   لسيد  مبالرك طوير  
طانطاا   حي  ملسيرة  ب  بلوك   35

82000 طانطاا   ملغرب.
بوجالل   عبد  لقادر   لسيد 
بلوك ف مد2نة   567 رقم  عنو نه) ( 
70000  ل يوا    لوحدة  ل يوا  

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عينو   شائب  هشام   لسيد 
بوقنادل  زنقة  حي  لفتب  عنو نه) ( 
رقم 2  ل يوا  70000  ل يوا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال يوا  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 3964/2023.
77Iا

ISDM CONSULTING

 Société TARTOUR des
travaux et services

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

 ل يوا  ملغرب
 Société TARTOUR des travaux
et services شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 7ا1 

حي  المل 01  ل يوا  - 70000 
 ل يوا  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
535اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 Société TARTOUR des travaux

.et services

و  :  لبناء  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 عمال  خرى.

رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 70000 7ا1 حي  المل 01  ل يوا  - 

 ل يوا  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد  لترتور  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد محمد  لترتور  

 18 عمارة  زنقة  النارة  حي  ملسيرة 

70000  ل يوا   ا0  ل يوا    لشقة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   لسيد محمد  لترتور  

 18 عمارة  زنقة  النارة  حي  ملسيرة 

70000  ل يوا   ا0  ل يوا    لشقة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بال يوا  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 3963/2023.

478I

ISDM CONSULTING

SMART CASTLE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

 ل يوا  ملغرب
SMART CASTLE شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي موطن 

عمارة  لحيرش رقم 351 محج محمد 
6 شقة رقم 05  ل يوا  - 70000 

 ل يوا    ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

531اا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SMART CASTLE
:  لتجارة  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ل امة.
موطن   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
عمارة  لحيرش رقم 351 محج محمد 
 70000  - 05  ل يوا   شقة رقم   6

 ل يوا    ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لحسيا بوحمو  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحسيا بوحمو  عنو نه) ( 

حي موالي رشيد شارع  ملرب  ل ربي 
فيال حمودي  ل يوا  70000  ل يوا   

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لحسيا بوحمو  عنو نه) ( 

حي موالي رشيد شارع  ملرب  ل ربي 
فيال حمودي  ل يوا  70000  ل يوا   

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بال يوا  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 3961/2023.

79Iا

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

TRANSPORT BLAILA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 

صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

TRANSPORT BLAILA شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لقسم 
رقم ب9ا - 73000  لد خلة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2173

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2022 دجنبر   05 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   2.000.000»

«000.000.ا درهم» إلى «6.000.000 

درهم» عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 

أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 20 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

دجنبر 2022 تحت رقم 2211/2022.

480I
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 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

TRANSPORT BLAILA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

ذ ت  شركة  فيد كا،   ئتمانية 

 ملسؤولية  ملحدودة

ا01-772  رقم  شارع  ل ركوب 

 ،73000  ،146 رقم  صندوق  لبر2د 

 لد خلة  ملغرب

شركة   TRANSPORT BLAILA

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

حي  مقرها  الجتماعي  وعنو ا 

- 73000  لد خلة   لقسم رقم ب9ا 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2173

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2022 دجنبر   05 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

تخزين  ملأكوالت  لبحرية وجميع 

 ملنتجات  لغذ ئية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 20 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

دجنبر 2022 تحت رقم 2211/2022.

481I

ETS COMPTA HOUSE

 OUCHAAOU MULTY

SERVICE
إعالا مت دد  لقر ر ت

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

 OUCHAAOU MULTY SERVICE

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 115 زنقة 

1 حي السيري خنيفرة  - 000ا5 

خنيفرة  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.4659
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 30 دجنبر 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
و  2ت  فاتحة  ت ييا  وش و  ما2لي: 

باحمو س يد  ملسير2ن للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  13:  لذي  رقم  بند 
و  2ت  فاتحة  ت ييا  وش و  ما2لي: 

باحمو س يد  ملسير2ن للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ   البتد ئية بخنيفرة  

2023 تحت رقم 29.

482I

CABINET CONIF SARL AU

DOGAN MOBILYA MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
 DOGAN MOBILYA MAROC

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ألمل 
رقم 110  لطابق  لسفلي   ملحمد2ة 

28820  ملحمد2ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32231
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DOGAN MOBILYA MAROC

غرض  لشركة بإ2جاز : -1  لنجارة 

-  لنجارة  أثاث  ملطابخ  تصنيع   -  2

 لخشبية.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي  ألمل 
110  لطابق  لسفلي   ملحمد2ة  رقم 

28820  ملحمد2ة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سكاريا  دوغاا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سكاريا  دوغاا   لسيد 
تجزئة   5 شقة   1 طابق   8 زنقة   225

 لوفاء  28810  ملحمد2ة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  سكاريا  دوغاا   لسيد 
تجزئة   5 شقة   1 طابق   8 زنقة   225

 لوفاء  28810  ملحمد2ة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية باملحمد2ة  بتاريخ 26 2نا2ر 

2023 تحت رقم 173.

483I

bousfor construction

STE AAKAR RIF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

bousfor construction

شارع  لفر بي رقم 05  لكندي ، 

62000،  لناظور  ملغرب

STE AAKAR RIF  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

بويز رز ا - 62000  لناظور  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19927

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 فبر 2ر   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( د2نا   ل الم 25 

حصة  جتماعية من أصل 25 حصة 

لفائدة   لسيد )ة( سمير   مالح بتاريخ 

02 فبر 2ر 2023.

تفويت  لسيد )ة( فاطمة  بومزوغ 

 25 أصل  من  حصة  جتماعية   25

حصة لفائدة   لسيد )ة( سمير   مالح 

بتاريخ 02 فبر 2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 03 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5269.

484I

bousfor construction

STE AAKAR RIF

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

bousfor construction

شارع  لفر بي رقم 05  لكندي ، 

62000،  لناظور  ملغرب

STE AAKAR RIF   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

بويز رز ا - 62000  لناظور  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19927

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم ت ييا   2023 02 فبر 2ر   ملؤرخ في 

مسير جد2د للشركة  لسيد)ة(  مالح 

سمير  كمسير آخر

تب ا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 03 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5269.

485I
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FB AUDIT ET CONSEIL

SAHARA DENTAL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FB AUDIT ET CONSEIL
 CENTRE SIDI BIBI APPT 1ER
 ETAGE ، 87274، SIDI BIBI

MAROC
SAHARA DENTAL شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  شارع 
شاوية رقم  القامة 219  لطابق 

 لثاني  ل يوا 
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29ااا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAHARA DENTAL
غرض  لشركة بإ2جاز :: شر ء وبيع 
و ملنتوجات  لطبية  وتوزيع  الدو ت 

 لقابلة لالستهالك
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
219  لطابق  رقم  القامة  شاوية 

 لثاني  ل يوا 
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  محمد  لحمد وي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  لحمد وي   لسيد 
 219 زنقة  لشاوية عمارة  عنو نه) ( 

 لشقة 01 حي خط  لرملة 02  ل يوا
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد  لحمد وي نو نه) ( 
 01 219  لشقة  زنقة  لشاوية عمارة 

حي خط  لرملة 02  ل يوا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر  ا2  بتاريخ   البتد ئية بال يوا  

2023 تحت رقم 3867/23.
486I

خبرة   لشرق

 LIL›ABAD PATRIMONIUM
INVEST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة
خبرة   لشرق

9ا شارع  لبكاي لهبيل  قامة رياض 
 ملد2نة شقة رقم 3 بركاا 9ا شارع 
 لبكاي لهبيل  قامة رياض  ملد2نة 
شقة رقم 3 بركاا، 699، بركاا 

 ملغرب
 LIL’ABAD PATRIMONIUM
INVEST شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شقة تقع 
بشارع  لبكاي لهبيل إقامة رياض 
 ملد2نة  لطابق  ألول  لشقة رقم 3 

رقم 9ا حي  لحسني بركاا. - 63300 
بركاا  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
8907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 LIL’ABAD PATRIMONIUM

.INVEST
شركة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مساهمتية و إد رة  ملحافظ.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : شقة تقع 
رياض  إقامة  لهبيل  بشارع  لبكاي 
 3  ملد2نة  لطابق  ألول  لشقة رقم 
رقم 9ا حي  لحسني بركاا. - 63300 

بركاا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 LIL’ABAD  لشركة 
 PATRIMONIUM INVEST :  1.000

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1000  :  لسيد دي ماثيو كلود2و 

بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد دي ماثيو كلود2و عنو نه) ( 

سويسر  0000 سويسر  سويسر .
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد دي ماثيو كلود2و عنو نه) ( 

سويسر  0000 سويسر  سويسر 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 71/2023.
487I

CASA COMPTES

RTR CONSULTING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

RTR CONSULTING شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 36، زنقة 
 لليل شارع إ2ميل زوال رقم 7 بلفد2ر 

-.  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.273931

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2023 2نا2ر   17 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 RTR ذ ت  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  مبلغ    CONSULTING
مقرها  وعنو ا  درهم   10.000
شارع  زنقة  لليل   ،36  إلجتماعي 
-.  لد ر  بلفد2ر   7 رقم  زوال  إ2ميل 
توقف   -  :  لبيضاء  ملغرب نتيجة ل 

 لنشاط  الجتماعي.
و حدد مقر  لتصفية ب 36، زنقة 
 لليل شارع إ2ميل زوال رقم 7 بلفد2ر 

-.  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( محند   زكر ر و عنو نه) ( 
11.  لد ر  ناد2ة عمارة إ رقم  إقامة 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  ل قود و  لوثائق 
زنقة  لليل   ،36  :  ملت لقة بالتصفية 

شارع إ2ميل زوال رقم 7 بلفد2ر
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856648.

488I

DRIEB & ASSOCIES

SUNKOURTCO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC

SUNKOURTCO شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 11، ممر 
 لكالبتوس، عيا  لسبع - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
2597ا2.
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قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   02  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  SUNKOURTCO  لشريك  لوحيد 
درهم   10.000,00 رأسمالها  مبلغ 
ممر   ،11 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
-  لد ر   - عيا  لسبع   لكالبتوس، 
:  ستحالة   لبيضاء  ملغرب نتيجة ل 

إستمر ر نشاط  لشركة..
و حدد مقر  لتصفية ب 11، ممر 
-  لد ر   - عيا  لسبع   لكالبتوس، 

 لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  مالك  هللا   عبد   لسيد)ة( 
عيا  ممر  لكالبتوس   11 عنو نه) ( 
-  لد ر  لبيضاء  ملغرب   لسبع 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856944.

489I

FIDULONIA

DANVEL CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDULONIA
 AV DES FAR RES ALISMAILIA
 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
DANVEL CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
محمد  لخر ز رقم 00ا تطو ا - 

93000 تطو ا  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.25313

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 شتنبر   30 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

رضا  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
50.000 حصة  جتماعية من  كروا 
)ة(  100 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
رحيمو  لز 2د بتاريخ 30 شتنبر 2022.
تفويت  لسيد )ة( مصطفى كروا 
حصة  جتماعية من أصل   50.000
100 حصة لفائدة   لسيد )ة( رحيمو 

 لز 2د بتاريخ 30 شتنبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بتطو ا  بتاريخ 31 أكتوبر 

2022 تحت رقم 2187.

90Iا

LAGHMARI YASSINE

ISKAN DAKIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LAGHMARI YASSINE
 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 SIDI MAAROUF CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

ISKAN DAKIR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 12 شارع 
ساريا بن زونيم 3 شقة 3  لنخيل - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570999
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ISKAN : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DAKIR
 Activités : غرض  لشركة بإ2جاز
 des marchands de biens

.immobiliers
12 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 - 3  لنخيل  شقة   3 ساريا بن زونيم 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ل ربي د كر :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  لصغير مر د :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

إ   6  لسيد  ل ربي د كر عنو نه) ( 
5 تجزءة فضل هللا  ملحمد2ة  تجزءة 

28810   ملحمد2ة  ملغرب.
عنو نه) (  مر د   لسيد  لصغير 
 13 شقة   6  قامة بيتي سكن عمارة 
سيدي مومن  20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
إ   6  لسيد  ل ربي د كر عنو نه) ( 
5 تجزءة فضل هللا  ملحمد2ة  تجزءة 

28810   ملحمد2ة  ملغرب
عنو نه) (  مر د   لسيد  لصغير 
شقة   6 عمارة  سكن  بيتي   قامة 
بيتي سكن  مومن  قامة  سيدي   13
عمارة 6 شقة 13 سيدي مومن  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 0ا50.

91Iا

LMT AUDITING

 FOUR CONTRACTORS
COMPANY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

LMT AUDITING
 BD MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
 A ETAGE  6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 FOUR CONTRACTORS

COMPANY شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 59 شارع 
 لزرقطوني,  لطابق3 , لرقم 8, - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7ا293ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 نونبر   30 في   ملؤرخ 
 FOUR CONTRACTORS حل 
شركة ذ ت  ملسؤولية   COMPANY
 500.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
 59 درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
شارع  لزرقطوني,  لطابق3 , لرقم 8, 
- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

لليس للشركة  ي نشاط.
و عيا:

و  سماح   لتون�سي   لسيد)ة( 
مد ر  وربا  قرطبة  زنقة  عنو نه) ( 
 10 ا  لرقم  طبارق  لطابق   قامة 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
59 شارع  وفي   2023 2نا2ر  بتاريخ 26 
 -  ,8 , لرقم   لزرقطوني,  لطابق3 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857260.
92Iا

LMT AUDITING

 OCEAN BLUE PLEASURE
CRAFT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

LMT AUDITING
 BD MOHAMED 5 - MOHAMED
 5 OFFICES CENTER IMMEUBLE
 A ETAGE  6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 OCEAN BLUE PLEASURE CRAFT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 355 شارع 
محمد  لخامس  لطابق 5 رقم 62 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.550101
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   25  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
  OCEAN BLUE PLEASURE CRAFT
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
355 شارع  وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
 -  62 رقم   5 محمد  لخامس  لطابق 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 
تحقيق  لغرض  عدم  مكانية   : ل 

 ألسا�سي للشركة.
 355 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
5 رقم  شارع محمد  لخامس  لطابق 

62 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  خليفة  عماد    لسيد)ة( 
كولف  برستيجيا  عنو نه) (  قامة 
سيتي عمارة 57B رقم ا 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857259.
93Iا

LEADER PRESSE

 STE GLOBAL OUAZZANI 
SERVICE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

LEADER PRESSE
 RUE MOUSSA IBNOU 9

 NOUSSIR APP 18 GOUTHIER ،
20000، CASABLANCA MAROC

 STE GLOBAL OUAZZANI 
SERVICE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل في 
 لطابق  الر�سي عمارة كاف  لرقم 
133ملك  لشيخ آ2ة 2 شارع 27  - 

000ا2  لجد2دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
20259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.GLOBAL OUAZZANI SERVICE
غرض  لشركة بإ2جاز : تاجر.

محل في   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
كاف  لرقم  عمارة   لطابق  الر�سي 
 -   27 شارع   2 133ملك  لشيخ آ2ة 

000ا2  لجد2دة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ملهدي  لفالح  لوز ني 
درهم   100 بقيمة  حصة   5.000   :

للحصة.
 لسيد محمد  ميا  لفالح  لوز ني 
درهم   100 بقيمة  حصة   5.000   :

للحصة.
 :  لسيد  ملهدي  لفالح  لوز ني 

5.000 بقيمة 100 درهم.
 لسيد محمد  ميا  لفالح  لوز ني 

: 5.000 بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملهدي  لفالح  لوز ني 
خلدوا   ت اونية  بن   22 عنو نه) ( 

000ا2  لجد2دة  ملغرب.
 لسيد محمد  ميا  لفالح  لوز ني 
خلدوا   ت اونية  بن   22 عنو نه) ( 

000ا2  لجد2دة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ملهدي  لفالح  لوز ني 
خلدوا   ت اونية  بن   22 عنو نه) ( 

000ا2  لجد2دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 25 2نا2ر 

2023 تحت رقم 29664.

Iا9ا

FIGET SARL

BIL-ALL SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3

 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

BIL-ALL SERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : قيادة 

بنقريش دو ر تمزقت 93050 - 

تطو ا  - 93050 تطو ا   ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.29657

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 نونبر  ا2   ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   BIL-ALL SERVICES

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

 إلجتماعي قيادة بنقريش دو ر تمزقت 

تطو ا    93050  - تطو ا    -  93050

هدف  تحقيق  ل دم  نتيجة   ملغرب 

 لشركة.

و عيا:

و  محمد   لحرطيطي   لسيد)ة( 

عنو نه) ( قيادة بنقريش دو ر تمزقت 

تطو ا  ملغرب   93050 تطو ا    -

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

قيادة  وفي   2022 نونبر  ا2  بتاريخ 

بنقريش دو ر تمزقت 93050 - تطو ا  

- 93050 تطو ا  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

22 دجنبر   البتد ئية بتطو ا  بتاريخ 

2022 تحت رقم 2539.

95Iا

COG

ريد 2 أطلس
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ريد 2 أطلس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل رقم 
2 تجزئة رقم 8 تامنصورت مر كش - 

0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 2 ريد   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

أطلس.
كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و  لدر جات    لدر جات  لنارية 

 لرباعية و  لهو ئية.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : محل رقم 
2 تجزئة رقم 8 تامنصورت مر كش - 

0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ملهدي بنسليماا  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بنسليماا    لسيد  ملهدي 
 258 رقم  ا  عنو نه) ( س م  لوحدة 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب.
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و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

كريمة  لبوعناني   لسيدة 

عنو نه) (  لشطر 8 تجزئة أ رقم 98  

0000ا مر كش  تامنصورت مر كش 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144276.

496I

BEMACOM

 HIRE AUTOMOTIVE

GROUP
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

BEMACOM

 BD FOUARAT IMM 3 ETAGE 3

 APPT N° 7 HAY MOHAMMADI

 ، 20570، CASABLANCA

MAROC

 HIRE AUTOMOTIVE GROUP

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 84 زنقة 

 بن منير رقم 50  مل اريف - 20370 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.276863

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 16 2نا2ر 2023 تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت  لتسمية - و 

 لكائن بال نو ا زنقة  بن كثير إقامة 

طنجة   90020  - 2ا  2  لرقم  أمنية 

 ملغرب و  ملسير من طرف  لسيد)ة( 

 دبيلج طارق.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857332.

97Iا

FLASH ECONOMIE

AQUAGO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AQUAGO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 3 شقة رقم 6 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.543561

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 01 نونبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 3 شارع  لزرقطوني  لطابق   46»
- 20000  لد ر  لبيضاء  شقة رقم 6 
301 شارع  إلى «مركز  ملير ج   ملغرب» 
عبد  ملومن طابق 5 رقم 65  - 20000 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 2480.
498I

FLASH ECONOMIE

STE NADA NASSIM
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STE NADA NASSIM
 شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
  مقرها  إلجتماعي : تجزئة  لجزيرة 

 لخضر ء رقم 37 طريق  ملهد2ة
رأسمالها:100000 درهم

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
33695 سال

قفل  لتصفية
بمقت�سى  لجمع  ل ام  ل ادي 
2023  ملو فقة  2نا2ر   20 في   ملؤرخ 

على حسابات  لتصفية  لنهائية

،  لسيد  ذمة  ملصفي  أعلن إبر ء 

إد رته  عن   ،  لصاريدي  لكبير 

عمليات  إغالق   ، لوال2ته  وتنفيذه 

2وم  لجمع  من   لتصفية  عتباًر  

 ملذكور.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   23 بتاريخ  بسال   البتد ئية 

2023 تحت رقم 30ا0ا

99Iا

N2M CONSEIL-SARL

 IFM TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 IFM TRANSPORT

INTERNATIONAL شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  والد 

بوطيب سكتور أ زنقة 2 رقم 5 - 

62000  لناضور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 IFM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANSPORT INTERNATIONAL

:  الستير د  غرض  لشركة بإ2جاز 

و  لتصد2ر.

: حي  والد  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 -  5 رقم   2 زنقة  أ  سكتور  بوطيب 

62000  لناضور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حسيا بوحلحول  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بوحلحول  حسيا   لسيد 
بويفرور   بني  أفر   دو ر  عنو نه) ( 

62000  لناضور  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بوحلحول  حسيا   لسيد 
بويفرور   بني  أفر   دو ر  عنو نه) ( 

62000  لناضور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5286.
500I

AR EXPERTISE

CHADA PROMO
إعالا مت دد  لقر ر ت

AR EXPERTISE
219، تقاطع شارع  لزرقطوني 

وشارع إبر هيم  لرود ني ، 20000، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

CHADA PROMO «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: محج 
هاروا  لر شيد ، إقامة جولي كو ا 
2، شقة 5 أكد ل  لرباط  - 10090  

 لرباط   ملغرب..
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.65081

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 07 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
فائدة  إلى  حصص  لشركة  تفويت 

 لسيد عبد  لرحيم موفيد
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قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
مسيري  لشركة  لسيد  إستقالة 
2وسف  لبوري و  لسيدة فاتن قباج و 

ت ييا  لسيد عبد  لرحيم موفيد
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  6/7:  لذي  رقم  بند 
لفائدة  لسيد  حصة   1000 ما2لي: 

عبد  لرحيم موفيد
على  2نص  16:  لذي  رقم  بند 
عبد  لرحيم  ت ييا  لسيد  ما2لي: 

موفيد مسير جد2د
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132932.
501I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

 IKHWAN KIBARE
INDUSTRIELLE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
 IKHWAN KIBARE

INDUSTRIELLE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 31 زنقة 
مارتير بن عبد  لسالم مكتب رقم 

2 فال فلوري  قامة رياض  لزيتوا 
 لقنيطرة - 000ا1  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
68119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
متبوعة  تسمية  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 

 IKHWAN KIBARE  : تسميتها 
.INDUSTRIELLE

إد رة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 ل مليات  لصناعية

أشغال متنوعة أو  لبناء ، تاجر.
زنقة   31  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم  مكتب  عبد  لسالم  بن  مارتير 
فال فلوري  قامة رياض  لزيتوا   2
 لقنيطرة - 000ا1  لقنيطرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : رشيد  لك بو�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
نور  لد2ن  لك بو�سي   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد رشيد  لك بو�سي عنو نه) ( 
000ا1   17 رقم 18حي م مورة  زنقة 

 لقنيطرة  ملغرب.
نور  لد2ن  لك بو�سي   لسيد 
لقاللشة  ملناصرة   دو ر  عنو نه) ( 

000ا1  لقنيطرة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد رشيد  لك بو�سي عنو نه) ( 
000ا1  17 رقم 18حي م مورة  زنقة 

 لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 235ا9.
502I

FIDUCIAIRE 2006

BARACI TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI  52
 MAAROUF N ، 20280،

Casablanca Maroc
ذ ت  شركة   BARACI TRAV

 ملسؤولية  ملحدودة

 26 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
شارع مرس سلطاا  لطابق 1  لشقة 

3 - 20006  لد ر  لبيضاء  ملغرب
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570881
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BARACI TRAV
تجهيز   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لبناء,  لصيانة,  مل امالت  لتجارية 
بجميع  و  لتصد2ر  لنقل   الستير د 

 نو عه..
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 26 شارع 
 -  3 1  لشقة  مرس سلطاا  لطابق 

20006  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : كمال  ملصطفى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   :  لسيد  لبدوي عبد  لحق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد كمال  ملصطفى عنو نه) ( 
م روف  سيدي  بوعبيد  دو ر  والد 

20270  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عبد  لحق   لسيد  لبدوي 
عنو نه) ( قصر  والد  حسيا  لسيفا 

ع ص ز  رفود 52200  رفود  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد كمال  ملصطفى عنو نه) ( 
م روف  سيدي  بوعبيد  دو ر  والد 

20270  لد ر  لبيضاء  ملغرب
عبد  لحق   لسيد  لبدوي 
عنو نه) ( قصر  والد  حسيا  لسيفا 

ع ص ز  رفود 52200  رفود  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857218.

503I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

MALIDA شركة
إعالا حر

شركة MALIDA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

فسخ عقد تسيير  ال2جار ألصل 

تجاري  بتاريخ 2018/05/29

قرر  لشريك  لوحيد فسخ عقد 

تسيير  إل2جار  ،  لذي تم إنشاؤه
بمقث�سى عقد موثق طيقا لقانوا 

S.S.P بتاريخ 25/05/2018.

تجتمع   ، بموجب  ل قد  ملذكور 

ذ ت  شركة   ،  MALIDA شركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
، ملسجلة بالسجل  لتجاري   لوحيد 

تحت رقم 88783 باملحكمة  لتجارية 

بمر كش،  لكائن مقرها  بحي  لقنارية 

درب  ل رصة رقم 6  ملد2نة - 0000ا 

مر كش  ملغرب ،

شركة ذ ت   ،  YUBAM وشركة   

عقد  إلبر م   ، محدودة  مسؤولية 
 لثسيير  لحر هذ   لذي 2حدد حقوق 

و لتز مات كل من  لطرفيا.
قرر   ،  2020 نوفمبر  ا2  في 

تسيير  ال2جار  عقد  إنهاء   لطرفاا 

ألصل تجاري ود2ا.   

Iا50

TENISSANE.TRANS

STE TENISSANE.TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TENISSANE.TRANS

حي  ملستقبل رقم 9 حي  المل بني 

در ر ، 60000، وجدة  ملغرب

STE TENISSANE.TRANS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

 ملستقبل رقم 9 حي  ألمل بني در ر 

وجدة - 60350 بني در ر وجدة  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

39393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 ماي   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TENISSANE.TRANS

نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير

نقل  لبضائع لحساب  لغير  لدولي 

 الستر د و  لتصد2ر

تاجر أو وسيط .

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

حي  ألمل بني در ر   9  ملستقبل رقم 

وجدة   در ر  بني   60350  - وجدة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99  سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حموتي صالح :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد حموتي مو�سى :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  صالح  حموتي   لسيد 

 17 حي  لجد2د تجزئة  لصالحي رقم 

بني در ر وجدة 60350 بني در ر وجدة 

 ملغرب.

عنو نه) (  مو�سى  حموتي   لسيد 

حي  لقد2م شارع محمد  لخامس بني 

وجدة  در ر  بني   60350 وجدة   در ر 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  صالح  حموتي   لسيد 

 17 حي  لجد2د تجزئة  لصالحي رقم 

بني در ر وجدة 60350 بني در ر وجدة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

ماي   23 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2022 تحت رقم 1579.

505I

GLOBAL AUDITAX

AFYOU TRANS

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناعورت رقم 6 حي  لحرش 

 2ت ملول  نزكاا  ملغرب، 86150، 

أ2ت ملول  ملغرب

AFYOU TRANS  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لجهاد 

بن نفر  لقلي ة  2ت ملول - 86356 

 2ت ملول   ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

7ا213.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  01 غشت   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

   AFYOU TRANS  لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لجهاد 

 86356  - بن نفر  لقلي ة  2ت ملول 

 2ت ملول   ملغرب  نتيجة ل :  ن د م 

 ي نشاط و  ملنافسة.

و حدد مقر  لتصفية ب حي  لجهاد 

 86356  - بن نفر  لقلي ة  2ت ملول 

 2ت ملول   ملغرب. 

و عيا:
و  2وسف   فوز ر    لسيد)ة( 
مشروع  لدشيرة  لجد2دة  عنو نه) ( 
عمارة 20  لشقة 05  لدشيرة  نزكاا 
)ة(  86360  نزكاا  ملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
19 غشت  بتاريخ   البتد ئية بانزكاا  

2022 تحت رقم 1603.

506I

International Juris Consulting

 GFHR International
Holding Offshore

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
 GFHR International Holding
Offshore شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع ولي 
 ل هد ، محل رقم 13  - 90000 

طنجة   ململكة  ملغربية.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
7ا1ا7.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 نونبر   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
  René Lilian )ة(   تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية من   RACINE 500
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
 Hubert Paul Marie Julien )ة(  
نونبر   23 بتاريخ   NOSTRIANO

.2022
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1658.

507I

International Juris Consulting

 GFHR International

Holding Offshore
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

International Juris Consulting

 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger

 GFHR International Holding

Offshore  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع ولي 

 ل هد ، محل رقم 13  - 90000 

طنجة   ململكة  ملغربية.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

7ا1ا7.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم ت ييا   2022 نونبر   16  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

 Benzakin ép. Racine Marie

Jacqueline Jeanne  كمسير آخر

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1658.

508I

GLOBAL CONTACTS

باريل برومو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

باريل برومو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5 شارغ 

غبد هللا بن 2اسيا عمارة بلدوا  

 لطابق تاخامس  لرقم 5 20300 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
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تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.528855
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 مارس   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لرحماا  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية من   250 بارغا�سي 
)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
مارس   07 بتاريخ  مصطفى  لكدح 

.2022
تفويت  لسيد )ة( 2وسف بارغا�سي 
250 حصة  جتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة   لسيد )ة( عماد  لكدح 

بتاريخ 07 مارس 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2ونيو 2022 تحت رقم 829762.
509I

JR CONSULTANTS SNC

MENTOR CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

JR CONSULTANTS SNC
 Rue El Khatib Laraki - Ex ,19
 Mont Pilat 19, Rue El Khatib

 Laraki - Ex Mont Pilat، 20100،
CASABLANCA MAROC

  MENTOR CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26 شارع 

ميرس سلطاا 1  لطابق  ألول. 
 لشقة 3  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.314365

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
رفع  تم   2022 شتنبر   13 في   ملؤرخ 
رأسمال  لشركة بمبلغ قدره «90.000 
إلى  درهم»   10.000» أي من  درهم» 
«100.000 درهم» عن طريق :  تقد2م 

حصص نقد2ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855853.

510I

BOUDE MULTI SERVICES

بودا مولتي سرفيس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BOUDE MULTI SERVICES
55شارع بني 2در مرتيل 55شارع بني 

2در مرتيل، 0، تطو ا مغرب
بود  مولتي سرفيس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 55شارع 
بني 2در 55شارع بني 2در 93150 

مرتيل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32849
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
بود    : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

مولتي سرفيس.
غرض   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لشركة لحما2ة  ملباني من  لصرقة 

وحما2ة   سكاا.
55شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 93150 2در  بني  55شارع  2در  بني 

مرتيل  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بودعوة  وئام   لسيدة 
مرتيل   93150 2در  بني  55شارع 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بودعوة  وئام   لسيدة 
مرتيل   93150 2در  بني  55شارع 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم -.
511I

إئتمانية  لوفاء

AGRI OULAD MRAH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية  لوفاء
شارع عالل  لفا�سي  لرقم 79 

سطات ، 26000، سطات  ملغرب
AGRI OULAD MRAH شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر أوالد 
قاسم  والد ناصر سيدي حجاج  بن 

 حمد - 26500  بن  حمد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AGRI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.OULAD MRAH
غرض  لشركة بإ2جاز : -1 تسميا 

 ألبقار و لعجول.
و ملو د  ملركبة  --2بيع  ألعالف 

ل لف  ملو �سي..
عنو ا  ملقر  الجتماعي : دو ر أوالد 
قاسم  والد ناصر سيدي حجاج  بن 

 حمد - 26500  بن  حمد  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد لوليجات حميد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد لوليجات حميد عنو نه) ( 

دو ر أوالد قاسم  والد ناصر سيدي 

حجاج  بن  حمد 26500  بن  حمد  

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد لوليجات حميد عنو نه) ( 

دو ر أوالد قاسم  والد ناصر سيدي 

حجاج  بن  حمد 26500  بن  حمد  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببا  حمد  بتاريخ 03 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 09/2023.

512I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

RMC AFRIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RMC AFRIQUE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي كولف 

 ملكيس كر ب 3 تجزئة 167 و 168 

-. مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.107091

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 نونبر  ا1  في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
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بيير  جوا  )ة(  تفويت  لسيد 

روتوريي  120.150 حصة  جتماعية 

لفائدة   حصة   120.150 أصل  من 

ا1  ماتيو روتوريي بتاريخ  )ة(   لسيد 

نونبر 2022.

تفويت  لسيد )ة( د نييل بينسوا 

120.150 حصة  جتماعية من أصل 

لفائدة   لسيد  حصة   120.150

نونبر  ا1  بتاريخ  كاميل روتوريي  )ة( 

.2022

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144367.

513I

MANAGEX

AUTO ECOLE OUARTASS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MANAGEX

رقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركاا ، 60300، بركاا  ملغرب

AUTO ECOLE OUARTASS  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 

61زنقة  للود 2ة حي  الندلس - 

63300 بركاا   ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.871

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  19 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

AUTO ECOLE OUARTASS   مبلغ 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

61زنقة  رقم  مقرها  إلجتماعي 

 للود 2ة حي  الندلس - 63300 بركاا  

 ملغرب  نتيجة ل : عدم  لتصفية.

رقم  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - حي  الندلس   61زنقة  للود 2ة 

63300 بركاا   ملغرب. 

و عيا:
و  مليكة    فيالل    لسيد)ة(  
زنقة  للود 2ة حي   61 رقم  عنو نه) ( 
بركاا   ملغرب    63300  الندلس  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   09 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 06/2022.

Iا51

MEDAFCO CONSULTING SARL AU

 RENT رونت  كار بني سنوس
CAR BNI SNOUS
إعالا مت دد  لقر ر ت

 MEDAFCO CONSULTING SARL
AU

 AL IRFANE 2 GH 4 IMMEUBLE
 47 N 249 ، 90045، TANGER

MAROC
 RENT رونت  كار بني سنوس

CAR BNI SNOUS  «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 3زنقة 
سيجلماسة  قامة  لحمد  لطابق 

 الول  رقم 1 - 90000 طنجة 
 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.94263
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 17 2نا2ر 2023
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:تفويت جميع حصص 
ما2لي:  على  2نص  :  لذي   لشركة  
حصة   1000 تفويت  على   ملو فقة 
عبد  طرف   لسيد  من   جتماعية 
لفائدة  لسيدة   للطيف   لخطابي  
لبطاقة  سهام  شيخاا   لحاملة 
س  ل  رقم    لت ريف  لوطنية  

 186496

قر ر رقم 2 :  سقالة وت ييا مسير 
جد2د:  لذي 2نص على ما2لي:  سقالة 
 لسيد عبد  للطيف   لخطابي وت ييا  
سهام   شيخاا  لحاملة   لسيدة 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية  رقم ل س 

  186496
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم  لبند 6:  لذي 2نص على 
ساهمت  لشريكة  لوحيدة  ما2لي: 
في   ، سهام  شيخاا  ،  لسيدة 
 لشركة نقًد  بمبلغ مائة ألف درهم 

)100.000 درهم(. 
7:  لذي 2نص على  بند رقم  لبند 
ما2لي: تم تحد2د رأس  ملال بمبلغ مائة 
درهم(.   100،000.00( درهم  ألف 
1000حصة  جتماعية   إلى  مقسمة 
بقيمة  سمية 100.00 درهم للحصة 
 1000 إلى   1 من  مرقمة   جتماعية، 
للمساهمة  بالكامل  ومخصصة 

 لوحيدة ،  لسيدة سيهام  شيخاا
بند رقم  لبند 12:  لذي 2نص على 
ما2لي: يسير   لشركة شخص طبيعي 
شخًصا  2كوا  ملسير  قد  أكثر.   أو 
2تم ت يينه من قبل   ، خارج  لشركة 
فصاعًد   من  آلا   لشريك  لوحيد 
تم ت ييا   لسيدة سهام  شيخاا    ،
 ملسيرة  لوحيد ة للشركة لفترة غير 
 ، أشيخاا  سهام  محددة:  لسيدة 
،  لحاملة لبطاقة  مغربية  لجنسية 
س  ل  رقم    لت ريف  لوطنية  
 ،  24/06/1989 في  ولدت   186496
و ملقيمة في شارع محمد عبدو رقم8  

حي  لشرفاء  شفشاوا 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262331.

515I

GLOBAL AUDITAX

SALON AUTO AFOUZAR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تناعورت رقم 6 حي  لحرش 
 2ت ملول  نزكاا  ملغرب، 86150، 

أ2ت ملول  ملغرب
SALON AUTO AFOUZAR  شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 153 
بلوك د حي رياض  لسالم  كاد2ر - 

8000   كاد2ر  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.36841

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 غشت   10 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 SALON ذ ت  لشريك  لوحيد 
AUTO AFOUZAR   مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 إلجتماعي رقم 153 بلوك د حي رياض 
 لسالم  كاد2ر - 8000   كاد2ر  ملغرب 
قلة  ملو رد  ملالية و كثرت   : نتيجة ل 

 ملنافسة.
و حدد مقر  لتصفية ب رقم 153 
 - رياض  لسالم  كاد2ر  حي  د  بلوك 

8000  كاد2ر  ملغرب. 
و عيا:

و  أفوز ر  2وسف    لسيد)ة(  
عنو نه) ( زنقة 10ا رقم 9  شارع  2ت 
كيو ا  لدشيرة  نزكاا 80000  نزكاا 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
شتنبر   20 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2022 تحت رقم 118504.

516I

FELEXIA CONSEILS

GARDEN SLIM
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FELEXIA CONSEILS
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 RES AL IHSSANE IMM 3 APPT
 4 MABROUKA. ، 40000،

Marrakech MAROC
GARDEN SLIM شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
آالفاق 02 رقم 478 س ادة - 0000ا 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132885
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   01
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GARDEN SLIM
تجارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملو د  لتجميلية بالتقسيط 
تاجر

 الستير د و  لتصد2ر.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
آالفاق 02 رقم 478 س ادة - 0000ا 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  للحسن سلماني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  للحسن  

سلماني 0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  للحسن  

سلماني 0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 290اا1.

517I

 إلتمانية  ملغربية لتصحيب  لحسابات و لتصريحات 

 لضريبية

شركة صدق االصدقاء

إعالا مت دد  لقر ر ت

 إلتمانية  ملغربية لتصحيب 

 لحسابات و لتصريحات  لضريبية

113 شارع محمد  لخامس 

BP2447، 30000، فاس  ملغرب

شركة صدق  الصدقاء «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 209 بلوك 

س زو غة  ل ليا فاس 209 بلوك 

س زو غة  ل ليا فاس 30000 فاس 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.60147

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 الفر ج عن رأس  ملا ل  بقدر250000  

درهم

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

درهم    1000000 ر سمال  لشركة 

مفرج عليه كليآ

بند رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي:  

: لشريك  لوحيد  مسير  لشركة 

 لسيد  الدري�سي

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   26 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5899/023.

518I

ADYEL & ASSOCIES

HOPSCOTCH AFRICA
إعالا مت دد  لقر ر ت

ADYEL & ASSOCIES

3ا مكرر ب عيا تاوجتات ، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

HOPSCOTCH AFRICA «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 5 شارع 

موليير  منطقة  لجذر شقة  لطابق 

 ألول ا - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.296063

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 15 نونبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي: تم ت ييا مسير جد2د للشركة 

شركة   HOPSCOTCH AFRICA

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

مقرها  إلجتماعي  وعنو ا   لوحيد 

شقة  منطقة  لجذر  موليير  شارع   5

20000  لد ر   - ا   لطابق  ألول 

 لبيضاء  ملغرب.

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

 HOPSCOTCH GROUPE تم ت ييا

 2،041،832.25 قدره  مال  برأس 

 23/25 في  مسجل  مكتب   ،  Euro

 75002 فيكتو ر  دي  نوترد م  شارع 

باريس، كمسير جد2د للشركة -مسير 

وحيد

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

6:  لذي 2نص  بند رقم بند رقم 

قرر  ملساهم  لوحيد  ما2لي:  على 

تحد2ث  لنظام  ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855617.

519I

Immofid

MEGA RENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Immofid

 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay

 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

MEGA RENT شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 96 شارع 

أنفا طابق رقم 09 شقة رقم 91 

 قامة  لربيع أنفا - 20000   لد ر 

 لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MEGA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.RENT

: مقاول في  غرض  لشركة بإ2جاز 

أشغال  لبيناء.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 96 شارع 

 91 رقم  شقة   09 رقم  طابق  أنفا 

20000   لد ر   - أنفا   قامة  لربيع 

 لبيضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أميا  لصدقي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :



3321 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

عنو نه) (  أميا  لصدقي   لسيد 

 15 عمارة  مرود  كاليفورنيا  جناا 

 20000 عيا شق   8 شقة   3 طابق  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  أميا  لصدقي   لسيد 

 15 عمارة  مرود  كاليفورنيا  جناا 

 20000 عيا شق   8 شقة   3 طابق  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855150.

520I

CASA COMPTES

GLOBAL SERVICE ADVICE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

GLOBAL SERVICE ADVICE شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي كلم 10 

طريق  لجد2دة مكتب رقم 306أ، 

 لطابق  لثالث لساسفة -.  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570081

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GLOBAL SERVICE ADVICE
: -  لتمثيل  غرض  لشركة بإ2جاز 
و التجار  و لبيع،  و لشر ء،   لتجاري، 
و ملنتجات  في جميع  ملو د  لغذ ئية، 
و ألجهزة   لصيدالنية وشبه  لطبية، 
ومستحضر ت  لتجميل،   لطبية، 

و ملكمالت  لغذ ئية.
وبيع وإعادة بيع وتسويق  شر ء   -
و ستير د  و لتقسيط،  بالجملة 
و ملنتجات  جميع  لسلع  وتصد2ر 
بال مولة  أو  لحسابها  لخاص 
أنو ع  لجميع  و لتخزين  و لتوزيع 
و للو زم  ملت لقة  و ملو د   ملنتجات 

بأنشطة  لشركة؛
جميع  لوثائق  وإنتاج  تصميم   -
و ألدو ت  لفنية للم لومات و إلعالا 

لهذه  ملنتجات ؛
و ملشورة  تقد2م  لخدمات   -

و لدعم ؛
-  لتسيير و الستغالل  لتجاري؛
-  الستير د و لتصد2ر و لتجارة؛

تنظيم دور ت تدريبية وندو ت   -
أعاله  باألشياء  ملذكورة  تت لق 
مجال  لتسويق  في  وتقد2م  ملشورة 

و إلد رة ؛
- در سة وتنفيذ أي مشروع مت لق 

باألنشطة  ملذكورة أعاله.
- هد 2ا  لشركات..

 10 كلم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
306أ،  رقم  مكتب  طريق  لجد2دة 
-.  لد ر  لساسفة   لطابق  لثالث 

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد بدر  لتازي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 15 عنو نه) (  بدر  لتازي   لسيد 
 09 شقة   05 شارع طاا طاا طابق 
بوركوا.  لد ر  لبيضاء   قامة  لخير 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 15 عنو نه) (  بدر  لتازي   لسيد 

 09 شقة   05 شارع طاا طاا طابق 

بوركوا.  لد ر  لبيضاء   قامة  لخير 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856243.

521I

RIF CONSEIL SARL

STE 7SKY TRANS - SARL

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

STE 7SKY TRANS - SARL شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لحسن  ألول رقم 527  لناظور - 

62000  لناظور  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21517

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 10 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

 527 رقم  «شارع  لحسن  ألول  من 

62000  لناظور  ملغرب»   -  لناظور 

إلى «دو ر باجو  سدويو ا بني بوغاثر 

 62000  - جماعة  عز نن  لناظور 

 لناظور   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5263.

522I

THE RIGHT POINT

MEGALASER S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MEGALASER S.A.R.L شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26 شارع 

مرس سلطاا  لدور  ألول شقة 
3  لد ر  لبيضاء - 20300  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر  ا2 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEGALASER S.A.R.L
غرض  لشركة بإ2جاز : شر ء وبيع 
وتدريب  وتكييف  وتحد2ث  وإصالح 
آالت  لقطع  بشأا  وتقد2م  ملشورة 
و للحام بالليزر وجميع أنو ع  آلالت 
لورش  ألشغال  و مل د ت  ألخرى 
 مل دنية وأنو ع  ملو د  ألخرى وكذلك 

 ألدو ت و ملو د  الستهالكية.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 26 شارع 
 3 شقة  سلطاا  لدور  ألول  مرس 
 لد ر  لبيضاء - 20300  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد هشام  زرو ل :  00ا حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
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 لسيد  لحسن بوليد :  00ا حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد عبد  لكريم رحباوي :  200 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد هشام  زرو ل عنو نه) ( 8 
 10 شقة   5 طابق  زنقة  لت اضد2ة 
ر سيا  مل اريف  لد ر لبيضاء  حي 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  بوليد   لسيد  لحسن 
رقم 7ا بلوك 107 حي  لشرف  كاد2ر 

20000  كاد2ر  ملغرب.
رحباوي  عبد  لكريم   لسيد 
عنو نه) ( رقم ا2 ممر شوماا فلوري 
الرميطاج  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد هشام  زرو ل عنو نه) ( 8 
 10 شقة   5 طابق  زنقة  لت اضد2ة 
ر سيا  مل اريف  لد ر لبيضاء  حي 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 4067.
523I

SYNERGIE EXPERTS

NEARLANCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SYNERGIE EXPERTS
9ا، زنقة جوا جوريس، حي غوتييه 

، 20060،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
NEARLANCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 9ا زنقة 
جوا جوريس  لطابق  لسادس  
شقة رقم 12 حي غوتيي 20060 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.466193

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   09 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة(  لشركة    تفويت  لسيد 

حصة   Call-center 4 Arabia 50

 جتماعية من أصل 50 حصة لفائدة  

 Xpertize.ma )ة(  لشركة    لسيد 

بتاريخ 09 دجنبر 2022.

)ة(  لشركة   تفويت  لسيد 

حصة   Talents 4 Arabia 50

 جتماعية من أصل 50 حصة لفائدة  

 Xpertize.ma )ة(  لشركة   لسيد 

بتاريخ 09 دجنبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856385.

Iا52

نجالء  لبكاري

TRAITEUR EL WARDA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

نجالء  لبكاري

ص.ب 585  مزورا  لحسيمة ، 

32250،  مزورا  ملغرب

TRAITEUR EL WARDA شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مركز 

 لرو �سي - 32006  لحسيمة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3909

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2023 2نا2ر   23  ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 TRAITEUR EL  لشريك  لوحيد 

 100.000 مبلغ رأسمالها    WARDA

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي مركز 

 لرو �سي - 32006  لحسيمة  ملغرب 

نتيجة ل : تغيير  ملسار  ملنهي.

مركز  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 لرو �سي - 32006  لحسيمة  ملغرب. 

و عيا:

و  أبشري  محمد    لسيد)ة( 

 32000 عمر   دو ر سمار  عنو نه) ( 

 سنادة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 31.

525I

sofoget

SIBATCO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

SIBATCO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 37 زنقة 

محمد  لقري إقامة شيماء مكتب 1 

- -----------  لقنيطرة   ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29313

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم    2022 2نا2ر   06 في   ملؤرخ 

تحويل   ملقر  الجتماعي  لحالي 

زنقة محمد  لقري   37» للشركة من 

 -----------  -  1 مكتب  شيماء  إقامة 

 لقنيطرة   ملغرب» إلى «78 شارع  بو 

مكتب   6 بكر لصد2ق إقامة شركوم 

1 - --------  لقنيطرة    ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 94196.

526I

RIF CONSEIL SARL

STE 7SKY TRANS - SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

STE 7SKY TRANS - SARL  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 لحسن  ألول رقم527  لناظور - 

62000  لناظور   ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21517

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   09 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة(  لياس   تفويت  لسيد 
 لصد2قي  500 حصة  جتماعية من 
أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( 
محمد زرهوني بتاريخ 09 2نا2ر 2023.
حناا  ملساوي  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
محمد زرهوني بتاريخ 09 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5263.
527I

sofoget

 LA PASSERELLE BLEUE
PRIMAIRE PRIVEE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 LA PASSERELLE BLEUE

PRIMAIRE PRIVEE شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي   لقنيطرة 
278 بير ر مي شرقية - 000ا1  

 لقنيطرة   ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.54569

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2023 2نا2ر   18 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
رياحي  )ة(   شيماء  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   300
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

هاجر رياحي بتاريخ 18 2نا2ر 2023.
رياحي  )ة(   شيماء  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية  00ا 
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( ملياء 

رياحي بتاريخ 18 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 94180.
528I

sofoget

 LA PASSERELLE BLEUE
PRIMAIRE PRIVEE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

ت ييا مسير جد2د للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 LA PASSERELLE BLEUE

PRIMAIRE PRIVEE  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  بير ر مي 

شرقية - -----  لقنيطرة  ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.54569

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   18  ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( رياحي 

ملياء  كمسير آخر
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 94180.
529I

AISSE

WEST GATE LIVINGS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AISSE
 Boulevard Yacoub El,138

 Mansour ، 20380، Casablanca
Maroc

WEST GATE LIVINGS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 لسادس، 197 شارع  ملقاومة - 

20250  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570533
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 WEST  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GATE LIVINGS
شر ء،   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
بيع، تأجير و ستئجار جميع  ل قار ت 

 ملبنية أو غير  ملبنية وتطويرها ؛
-  لتطوير  ل قاري وإد رة  ألصول 
وتشييد  ملباني  و ملمتلكات  ل قارية 
وكافة  مل امالت  أنو عها  بجميع 

 ل قارية ؛
جميع  وت بئة  ومناولة  إ2د ع   -
و مل د ت  و ملو د  لخام   لبضائع 
وقطع  لغيار  و لزر عية   لصناعية 
صلة  لها  و ملست ملة  لتي   لجد2دة 
مباشرة أو غير مباشرة بال قار و لبناء..
:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - شارع  ملقاومة   197  لسادس، 

20250  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  ملفروحي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : أوحضري  محمد   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  ملفروحي عنو نه) ( 
إقامة  مصطفى  ملنفلوطي،  زنقة 
20250  لد ر  كوتي  حي  تروكاد2رو، 

 لبيضاء  ملغرب.
 لسيد محمد أوحضري عنو نه) ( 
د ر بوعزة   ،1 إقامة حد ئق  ملحيط 

27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد  ملفروحي عنو نه) ( 
إقامة  مصطفى  ملنفلوطي،  زنقة 
20250  لد ر  كوتي  حي  تروكاد2رو، 

 لبيضاء  ملغرب
 لسيد محمد أوحضري عنو نه) ( 
د ر بوعزة   ،1 إقامة حد ئق  ملحيط 

27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856824.
530I

omnium management

 LA FACADE TRAVAUX
DIVERS

إعالا مت دد  لقر ر ت

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
  LA FACADE TRAVAUX DIVERS

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم 208 
بلوك أ حي  لوفاق زو غة  - 30000 

فاس  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.68659

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 01 نونبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
تفويت   : بيع حصص  لشركة  ما2لي: 
حميد  من  لسيد  حصة   1250
و   ل امري  لى  لسيد أحمد بنلمليب  
تفويت 1250 حصة من  لسيد أحمد 
جاسم  محمد   ل امري  لى  لسيد 

بنلمليب
على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 
زيادة   : تغيير  لتوقيع  لبنكي  ما2لي: 

موقع مشترك 
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  06:  لذي  رقم  بند 
:  لسيد  مساهمات  لشركاء  ما2لي: 
 125000.00 ب  حميد  ل امري 
ب  أحمد  ل امري  و لسيد  درهم 
محمد  و لسيد  درهم   125000.00
 125000.00 ب  بنلمليب  جاسم 
ب  بنلمليب  أحمد  و  لسيد  درهم.  

125000.00درهم.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 56.
531I

TC

CHAUF BAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

CHAUF BAT  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 55 
 قامة  لسالم  متد د قامة حكيمة - 

000ا2  لجد2دة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8005

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2020 2وليوز   09 في   ملؤرخ 
حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
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رأسمالها  مبلغ     CHAUF BAT
مقرها  وعنو ا  درهم   10.000
55  قامة  لسالم  رقم   إلجتماعي 
000ا2   - حكيمة   متد د قامة 
عدم   : ل  نتيجة   لجد2دة  ملغرب 

تحقيق هدف  لشركة.
 55 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 
 -  قامة  لسالم  متد د قامة حكيمة 

000ا2  لجد2دة  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( علي   2وو ز و عنو نه) ( 
رقم 55 حي  لسالم1  000ا2  لجد2دة  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  سارة   وناس   لسيد)ة( 
 55 رقم  تجزئة  لسالم  عنو نه) ( 
000ا2  لجد2دة  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالجد2دة    البتد ئية 

غشت 2020 تحت رقم 9ا251.

532I

garrigues maroc, sarlau

 Instituto Valenciano de  
Competividad Empresarial

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إغالق فرع تابع لشركة أجنبية

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 Instituto Valenciano de  

 Competividad Empresarial
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي:  ملد2نة 

 إلد رية 9  كتوبر  لبرج 2 زنقة 
 لد2موقر طية  لرقم 77 - 446018 

فالنسيا  سبانيا.
«إغالق فرع تابع لشركة أجنبية»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.4965

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تقرر   2022 أبريل  ا0  في   ملؤرخ 
 Instituto إغالق فرع تابع لشركة   
 Valenciano de Competividad
 Instituto تسميته   Empresarial
 Valenciano de Competividad
في  عنو نه  و لكائن   Empresarial
219، ز وية بوليفارد زركتوني  ملغرب 

- 20100   لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2ونيو 2022 تحت رقم 827478.
533I

LAMAF SARL

BERHILI IMMOBILIER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
BERHILI IMMOBILIER شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 
سيدي 2حي حي  لخروب رقم 31 
 لطابق  الول مكتب 1 - 60000 

وجدة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.28983

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 دجنبر   07 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 BERHILI ذ ت  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  مبلغ    IMMOBILIER
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
حي  2حي  سيدي  طريق   إلجتماعي 
 لخروب رقم 31  لطابق  الول مكتب 
 : 60000 وجدة  ملغرب نتيجة ل   -  1

غياب  لنشاط.
حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - 5 وجدة   لقدس شارع  لخليل رقم 

60000 وجدة  ملغرب. 

و عيا:

و  برحيلي  زياا   بن   لسيد)ة( 

حي  لقدس شارع  لخليل  عنو نه) ( 
رقم 5  60000 وجدة  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  ل قود و  لوثائق 

 ملت لقة بالتصفية : حي  لقدس شارع 

 لخليل رقم 5 وجدة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا0  بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2307.

Iا53

إئتمانية  لوفاء

 PARAPHARMACIE MIFTAH

EL KHEIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

إئتمانية  لوفاء

شارع عالل  لفا�سي  لرقم 79 

سطات ، 26000، سطات  ملغرب

 PARAPHARMACIE MIFTAH

EL KHEIR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

مفتاح  لخير  لشطر  ألول  لرقم 155 

سطات - 26000 سطات  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6855

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

لوري�سي  سارة   )ة(  تفويت  لسيد 

 100 حصة  جتماعية من أصل   90

خد2جة   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

لوري�سي بتاريخ 02 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

2نا2ر   16 بتاريخ   البتد ئية بسطات  

2023 تحت رقم 26/2023.

535I

ATLAS ETUDE CONSULTING

EL KHAL RUGS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ATLAS ETUDE CONSULTING
 RESIDENCE JAOUHARA APPT

 N° 18 ETAGE 2 AV ALLAL
 ELFASSI ، 40090، MARRAKECH

MAROC
EL KHAL RUGS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لز وية 
سيدي  ملختار  - 1152ا شيشاوة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2313
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KHAL RUGS
غرض  لشركة بإ2جاز : صناعة و 

تجارة  لزربية  لتقليد2ة.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي  لز وية 
شيشاوة  1152ا   - سيدي  ملختار  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 700   :  لسيد  لخال عبد  لسالم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد  لخال عثماا :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لسالم   لسيد  لخال 
حي  لز وية سيدي  ملختار   عنو نه) ( 

1152ا شيشاوة  ملغرب.
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عنو نه) (  عثماا   لسيد  لخال 

1152ا  حي  لز وية سيدي  ملختار  

شيشاوة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لسالم   لسيد  لخال 

حي  لز وية سيدي  ملختار   عنو نه) ( 

1152ا شيشاوة  ملغرب

عنو نه) (  عثماا   لسيد  لخال 

1152ا  حي  لز وية سيدي  ملختار  

شيشاوة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بامنتانوت  بتاريخ 13 2نا2ر 

2023 تحت رقم 09/2023.

536I

ISKAMED CAR SARL

STE ISKAMED CAR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ISKAMED CAR SARL

 NR 05 LOT RIAD 02 MIDELT ،

54350، MIDELT MAROC

STE ISKAMED CAR SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 NR وعنو ا مقرها  إلجتماعي

 05 LOT RIAD 02 MIDELT -

 moaitali01@gmail.com MIDELT

.MAROC

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3183

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( محمد أ2ت علي 

حمو 100 حصة  جتماعية من أصل 

500 حصة لفائدة   لسيد )ة( مبارك 

بن قاسم بتاريخ 05 2نا2ر 2023.

تفويت  لسيد )ة( كريمة حشالف 

00ا حصة  جتماعية من أصل 500 

مبارك بن  )ة(  حصة لفائدة   لسيد 

قاسم بتاريخ 05 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
03 فبر 2ر   البتد ئية بميدلت  بتاريخ 

2023 تحت رقم 22.

537I

ADYEL & ASSOCIES

ECONOSOL
إعالا مت دد  لقر ر ت

ADYEL & ASSOCIES
3ا مكرر ب عيا تاوجتات ، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
ECONOSOL «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 122 شارع 
 لدكتور محمد سجلما�سي - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.311735

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 10 نونبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1 تفويت حصص:  لذي 
سهما  0اا  تحويل  2نص على ما2لي: 
عائدة للسيد ميخائيل د فيد بنها2م 

لصالح  لسيد ميخائيل بنها2م
مال  رأس  في  2  لزيادة  رقم  قر ر 
 لشركة:  لذي 2نص على ما2لي: زيادة 
عشرين  بمبلغ  مال  لشركة  رأس 
ألف )20.000.00( درهم ليصبب من 
مائة  إلى   )100.000.00( ألف  مائة 
وعشرين ألف )120.000.00( درهم  
إعالا شريك جد2د:   3 قر ر رقم 
2قرر  ما2لي:  على  2نص   لذي 
 الجتماع  ل ام  ملو فقة على شركة 
مال  برأس   IB Participations SA
مكتبها  ويقع   ، 2ورو   50.000 قدره 
رقم   ،  Louvigny شارع  في   ملسجل 
 NACE 22 ، لوكسمبورغ ، مسجلة بـ
-  لشركات  ملالية   64.202 رقم 
في  ممثلة   ،  )Soparfi(  لقابضة 
 ألغر ض  لو ردة في هذ   لقانوا من 
بها  بنها2م  ملصرح  إ2الا  قبل  لسيد 
حسب  ألصول ألغر ض هذ   لقانوا 

كشريك جد2د.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

6:  لذي 2نص  بند رقم بند رقم 
2جلب   ، خالل  لتأسيس  على ما2لي: 
مائة  مبلغ  نقًد   للشركة   لشركاء 

وعشرين ألف )120.000( درهم.
7:  لذي 2نص  بند رقم بند رقم 
رأس  ملال  تحد2د  تم  ما2لي:  على 
درهم  ألف  وعشروا  مائة  بمبلغ 
إلى  مقسمة  وهي  درهم.   )120.000(
بقيمة  سهم   )1200( ومائتي  ألف 
مدفوعة   ، درهم للسهم   )100( مائة 

بالكامل ومخصصة للشركاء.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855611.
538I

LAMAF SARL

STE ANGAD ASSISTANCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
STE ANGAD ASSISTANCE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 25 شارع 
موريطانيا - 60000 وجدة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.18695
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 دجنبر   20 في   ملؤرخ 
 STE ANGAD ASSISTANCE حل 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي 25 شارع موريطانيا 
- 60000 وجدة  ملغرب نتيجة لغياب 

 لنشاط.
و عيا:

و  تيد غ  عبد لوهاب    لسيد)ة( 
عنو نه) (  لحي  لريا�سي  لزنقة هاء 
وجدة  ملغرب   60000  10 رقم   6

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

وفي  لحي   2022 دجنبر   20 بتاريخ 

 -  10 رقم   6 هاء   لريا�سي  لزنقة 

60000 وجدة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2456.

539I

Les bons comptes

ICP PERFORMANCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 1175

20000، Casablanca Maroc

ICP PERFORMANCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 11شارع 

 لجيش  مللكي  لطابق  لثاني - 

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.124589

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر  ا2  في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

خد2جة توخو  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   350

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.750

رحال  لكناوي بتاريخ ا2 2نا2ر 2023.

)ة(  2ماا زكموت  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   350

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.750

رحال  لكناوي بتاريخ ا2 2نا2ر 2023.

تفويت  لسيد )ة(  مال شركي 350 

 1.750 أصل  من  حصة  جتماعية 

رحال   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

لكناوي بتاريخ ا2 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857230.

0Iا5
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FIDUCIAIRE CAFMA

STE BOUHADO-CAR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE BOUHADO-CAR شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 
 لكندي زنقة محمد  البدري رقم 7ا 

 لناظور - 62000  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUHADO-CAR
كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت.
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
7ا   لكندي زنقة محمد  البدري رقم 

 لناظور - 62000  لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد شهيد  ل بو�سي 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد شهيد  ل بو�سي عنو نه) ( 
حي  لكندي زنقة محمد  البدري رقم 
51  لناظور 62000  لناظور  ملغرب.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حسن  ل بو�سي عنو نه) ( 
حي  لكندي زنقة 02 رقم 9ا  لناظور 

62000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5277.
1Iا5

COMPTAMEK

ALAOUI SERVICE KOPIE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
ALAOUI SERVICE KOPIE شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 

رقم 02  لطابق  لسفلي بلوك   د2ار 
 لزيتوا حي  لزيتوا درب سيدي 
 لغازي - 50070 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58107
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALAOUI SERVICE KOPIE
بائع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
/ صالح    مل د ت  لتكنولوجية 

 مل د ت  لتكنولوجية/ تاجر.
محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
02  لطابق  لسفلي بلوك   د2ار  رقم 
سيدي  درب  حي  لزيتوا   لزيتوا 

 لغازي - 50070 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عالوي  محمد   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عالوي  محمد   لسيد 
170 زنقة طنجة حي  لجد2د تاوريرت 

65800 تاوريرت  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  عالوي  محمد   لسيد 
170 زنقة طنجة حي  لجد2د تاوريرت 

65800 تاوريرت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   26 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2022 تحت رقم 01ا.
2Iا5

FACE FIDUCIAIRE

أنفيرسال كنسلتينغ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى  مل ني  لطابق 

 لثالث رقم 6 ، 20130،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

أنفيرسال كنسلتينغ شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 201 
شارع مصطفي  مل اني ط 2 ش 9 - 

20130  لد ر لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.403659

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  شركة  كنسلتينغ  أنفيرسال 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
مصطفي  شارع   201  إلجتماعي 
 20130  -  9 ش   2 ط   مل اني 
ل دم  نتيجة   لد ر لبيضاء  ملغرب 

 لقدرة علي  ملنافسة.

و عيا:

و  بيباوا  محمد    لسيد)ة(  

زنقة  لساحة  مكرر   7 عنو نه) ( 

حي   17 شقة  ب   قامة  لياقوت 

20000  لد ر لبيضاء   ملستشفيات  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

 201 وفي   2022 دجنبر   22 بتاريخ 

 -   9 2 ش  شارع مصطفي  مل اني ط 

20130  لد ر لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857054.

3Iا5

MANAGEX

MOUKAWALAT OULALI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

MANAGEX

رقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركاا ، 60300، بركاا  ملغرب

MOUKAWALAT OULALI  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 56 

زنقة  لوحدة  ل ربية حي  لقدس  - 

63300 بركاا   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3157

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

نور  لد2ن   )ة(  تفويت  لسيد 

حصة  جتماعية من   1.000  واللي  

أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

 سماء  واللي  بتاريخ 20 دجنبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

2نا2ر   16 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 32.

Iاا5



3327 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

CASA COMPTES

WELCOME HOSPITALITY
إعالا مت دد  لقر ر ت

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 WELCOME HOSPITALITY
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 103 شارع 
 بر هيم  لرود ني،  لطابق 1، شقة 

رقم ا - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
03ا23ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 18 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
1000 حصة  جتماعية  بيع   - ما2لي: 
 WELCOME» لكل من شركة  ت ود 
عبد  للطيف  و لسيد   «INVEST
حصة  جتماعية   500 سو ء  خاي، 
حصة  و500  كود ا  عر بي  لفائدة 

 جتماعية لفائدة محمد دحاا.
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
قبول  ستقالة كل من  لسيد عبد   -
 للطيف خاي و لسيد  دريس دحاا 
مشتركيا  كمسير2ن  مهامهما  من 

للشركة.
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت ييا كل من  لسيد عر بي كود ا   -
كمسير2ن  دحاا  محمد  و لسيد 

مشتركيا للشركة ملدة غير محدودة.
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

- تجد2د  لقانوا  ألسا�سي للشركة.
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
2نص على  و7:  لذي   6 رقم  بند 
2تكوا  لرأسمال  الجتماعي   - ما2لي: 
حصة  جتماعية موزعة   1000 من 
 500( -  لسيد عر بي كود ا  كالتالي: 
حصة(. -  لسيد محمد دحاا  )500 

حصة(.

1:  لذي 2نص  -15فقرة  بند رقم 

تسير  لشركة ملدة غير   - على ما2لي: 

لكل من  بالتوقيع  ملشترك  محدودة 

 لسيد عر بي كود ا و لسيد محمد 

دحاا.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856647.

5Iا5

حسبات  ليف  الطلنتيكي

 SOCIETE      شركة دريم كار وان
DREAM CAR ONE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

حسبات  ليف  الطلنتيكي
شارع 2وسف  بن تاشفيا  لناظور 

 لناظور، 83000،  لناظور  ملغرب

 SOCIETE      شركة دريم كار و ا

DREAM CAR ONE شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع  والد 
بوطيب سكتور    لناظور  لناظور 

83000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   06

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 SOCIETE DREAM      دريم كار و ا

.CAR ONE

كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدوا سائق.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
سكتور    لناظور  بوطيب   والد 

 لناظور 83000  لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
محمد   لسيد  لفنطرو�سي 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد   لسيد  لفنطرو�سي 
حي  بوعجاجا  لناظور  عنو نه) ( 

83000  لناظور  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
محمد   لسيد  لفنطرو�سي 
حي  بوعجاجا  لناظور  عنو نه) ( 

83000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5275.
546I

MANAGEX

MOUKAWALAT OULALI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركاا ، 60300، بركاا  ملغرب
MOUKAWALAT OULALI   شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 56 
زنقة  لوحدة  ل ربية حي  لقدس - 

63300 بركاا  ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3157

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   12  ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة(  واللي  

 سماء  كمسير وحيد

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   16 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 32.
7Iا5

EXCELLENTIA Consulting

)AAAJOBS( اااجوب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

EXCELLENTIA Consulting
عزمي  لطابق  سليماا  زنقة    5
شارع  لزرقطوني   16 مكتب   6
 لد ر لبيضاء ، 20360،  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
)AAAJOBS( شركة ذ ت     جوب 

 ملسؤولية  ملحدودة
 202 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
5  لطابق  رقم  عبد  ملومن  شارع 
2ا200  لد ر  لبيضاء    -  لسفلي  

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.550715

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مفر ح  خالد  )ة(   تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   300
أميا  )ة(  300 حصة لفائدة   لسيد 

كرسيت بتاريخ 07 دجنبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856463.
548I

BOUDE MULTI SERVICES

بودا مولتي سرفيس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BOUDE MULTI SERVICES
55شارع بني 2در مرتيل 55شارع بني 

2در مرتيل، 0، تطو ا مغرب
بود  مولتي سرفيس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 55شارع 
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بني 2در 55شارع بني 2در 93150 

مرتيل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32849

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

بود    : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

مولتي سرفيس.

حما2ة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

على  و لحفاض  من  لصرقة   ملباني 

سالمة  لسكاا.

55شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 93150 2در  بني  55شارع  2در  بني 

مرتيل  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بودعوة  وئام   لسيدة 

مرتيل   93150 2در  بني  55شارع 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بودعوة  وئام   لسيدة 

مرتيل   93150 2در  بني  55شارع 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بتطو ا  بتاريخ - تحت رقم 

.-

9Iا5

somacompta sarl

ستون كار
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

somacompta sarl
 RUE FES TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
ستوا كار شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لتجزئة 
 لجماعية 1 جماعة و دي  مليل تازة 

- 35250 تازة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6871
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
: ستوا  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

كار.
كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدوا سائق.
:  لتجزئة  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
1 جماعة و دي  مليل تازة   لجماعية 

- 35250 تازة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.000   : منير  الطرش    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  منير  الطرش   لسيد 
تازة   35250 حي  ملحطة و دي  مليل 

 ملغرب.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  منير  الطرش   لسيد 
حي  ملحطة و دي  مليل  35250 تازة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 39.

550I

 ل بدالوي لالشغال  ملحاسبتية

 STE MATMATA DE
TRAVAUX DIVERS SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ل بدالوي لالشغال  ملحاسبتية
عمارة نوميد2ا شارع محمد  لخامس 

 لطابق 2 لشقة3 تازة ، 35000، 
تازة  ملغرب

 STE MATMATA DE TRAVAUX
DIVERS SARL AU شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لقدس 
مطماطة تاهلة - تازة - 35000 تازة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
139ا.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   13  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 STE MATMATA  لشريك  لوحيد 
 DE TRAVAUX DIVERS SARL
درهم   100.000 مبلغ رأسمالها    AU
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لقدس 
تازة   35000  - تازة   - مطماطة تاهلة 

 ملغرب نتيجة ل : عدم  لدخل.
حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - تازة   - تاهلة  مطماطة   لقدس 

35000 تازة  ملغرب. 
و عيا:

و  بوقبة   لسيد)ة(  حمد  
عنو نه) ( حي  لقدس مطماطة تاهلة 
تازة  ملغرب كمصفي   35000 تازة   -

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 2023/38.

551I

موروكو كومبتونس  كاونت

 MM HOME MULTI

TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

موروكو كومبتونس  كاونت

شقة 17  لطابق ا برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 

، 0000ا، مر كش  ملغرب

 MM HOME MULTI TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زينيت 

بيزنيس سانتر زنقة مسلم تجزئة 

بوكار  لطابق  لثالث  لشقة ا1 باب 

دكالة  - 0000ا مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

1ا1310.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 03 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

مسلم  زنقة  سانتر  بيزنيس  «زينيت 

تجزئة بوكار  لطابق  لثالث  لشقة ا1 

باب دكالة  - 0000ا مر كش  ملغرب» 

كلم   26 فيال  « لطابق  الر�سي  إلى 

0000ا   - 15 طريق تاركة  لسويهلة  

مر كش   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 257اا1.

552I
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BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

PANNEAU PRINT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399  لطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
 لزيتوا 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس  ملغرب
PANNEAU PRINT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 2ا1 بلوك 
  حي كريو زو غة  ل ليا فاس فاس 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PANNEAU PRINT
عمل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 العالنات و  لطباعة.
2ا1   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بلوك   حي كريو زو غة  ل ليا فاس 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد زكرياء  لزعر :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
500 حصة    :  لسيدة بدرة ماحو 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد زكرياء  لزعر عنو نه) ( رقم 
فاس  زو غة  كريو  حي  بلوك     209

30000 فاس  ملغرب.
 لسيدة بدرة ماحو عنو نه) ( رقم 

مكرر بلوك ب حي زو غة  ل ليا   38
فاس 30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد زكرياء  لزعر عنو نه) ( رقم 
فاس  زو غة  كريو  حي  بلوك     209

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6010.
553I

موروكو كومبتونس  كاونت

SURF ENERGY
إعالا مت دد  لقر ر ت

موروكو كومبتونس  كاونت
شقة 17  لطابق ا برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 
، 0000ا، مر كش  ملغرب

SURF ENERGY «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: عند 

شركة OPEN COMPTA  لكائنة 
بالشقة رقم 6 عمارة شاشموي 

زنقة اللة  مينة حي طالل  - 000اا 
 لصويرة  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.6067
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 28 شتنبر 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي:  
تغيير  لنشاط بإضافة  ل نصر  لتالي: 
• إد رة د ر  لضيافة فيصبب  لنشاط 
 • •  الستشار ت  إلد رية  كالتالي: 
مقاول في إد رة  ل مليات أو  لخدمات 

 لتجارية )إد رة د ر  لضيافة(
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
 OPEN شركة  عند  سابقا   لكائن 
 6 رقم  بالشقة  COMPTA  لكائنة 
عمارة شاشموي زنقة اللة  مينة حي 
طالل  لصويرة  لى  ل نو ا  لجد2د 

دو ر  لغزوة  لصويرة.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
هدف  لشركة

بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ملقر  الجتماعي

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالصويرة  بتاريخ 01 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 62.
Iا55

موروكو كومبتونس  كاونت

LE KILIM
إعالا مت دد  لقر ر ت

موروكو كومبتونس  كاونت
شقة 17  لطابق ا برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 
، 0000ا، مر كش  ملغرب

LE KILIM «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم 3 
 لطابق  الر�سي ز وية شارع  لحرية و 
طارق بن زياد كليز  - 0000ا مر كش  

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.99503

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 20 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ستقالة  لسيد 2اسيا  ناضيف من 
قبل  لجمع  منصبه كمسير للشركة. 

 ل ام  ستقالته.
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
علي  ت ييا  لسيد  تم  تغيير  إلد رة: 
و لحامل  مغربية  جنسية  ذو   بلدي 
  EE612193 رقم   للبطاقة  لوطنية 
سنو ت قابلة   3 مسير  للشركة ملدة 
علي  بلدي  2قبل  لسيد  للتجد2د. 

مهامه  لجد2دة.
على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 
تغيير  لتوقيع  الجتماعي:  ما2لي: 
علي  بتوقيع  لسيد  ستلزم  لشركة 
 بلدي باستثناء  لتوقيع على  الور ق 
 لبنكية  لتي ستلزم بتوقيع  ملساهم 

 لوحيد  لسيد كمال لفتيمي.
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  13:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: ت ييا  ملسير2ن
على  2نص  16:  لذي  رقم  بند 

ما2لي:  المضاء
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 259اا1.
555I

مكتب  لجرودي

 LE PARRAIN DES
VOYAGEURS

إعالا مت دد  لقر ر ت

مكتب  لجرودي
شارع 18 نونبر رقم ا2  لناضور ، 

62000،  لناضور  ملغرب
 LE PARRAIN DES VOYAGEURS
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 
 لجنر ل  مزياا رقم 22 62000 

 لناضور  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
717ا1.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 28 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ملصادقة عتى تفويت  لحصص بيا 
 لبوعز تي محمادي و  لبوعز تي عالء

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ستقالة مسير  لشركة

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
محمادي  ت ييا  لسيد  لبوعز تي 

مسير  وحيد  للشركة
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

مالئمة قو نيا جد2دة للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
00ا.5  محمادي   لسيد  لبوعز تي 
 600 -  لسيد  لبوعز تي عالء  حصة 

حصة
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بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لسيد  لبوعز تي محمادي 0.000ا5 

 60.000 -  لسيد  لبوعز تي  درهم 

درهم

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5284.

556I

ARKOS

 LA SOCIETE GENERALE DE
 DEVELOPPEMENT ET DES

TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

ARKOS

 COMPLEXE ERAC BD MED 6

 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

 LA SOCIETE GENERALE DE

 DEVELOPPEMENT ET DES

TRAVAUX شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مركب 

إ2ر ك, شارع محمد  لسادس, 

 ل مارة د1, رقم 8, الجيروند,  لد ر 

 لبيضاء - 20500  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.285519

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2022 نونبر  ا2  في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

جد2ر  فؤ د  )ة(  تفويت  لسيد 

500 حصة  جتماعية من أصل 500 

توفيق   )ة(   لفائدة   لسيد  حصة 

جد2ر بتاريخ ا2 نونبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 851114.

557I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

2AZ.TRANSPORT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI اا
 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC
2AZ.TRANSPORT شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع رقم 
6  حى 21 بالخياط فاس  - 30000 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

63953
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2020 2وليوز   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
2AZ.  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TRANSPORT
نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع  لدولي.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع رقم 
 30000  - بالخياط فاس    21 حى    6

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عز ل رب  عطية  بن   لسيد 
عنو نه) ( فاس 30000 فاس   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عز ل رب  عطية  بن   لسيد 

عنو نه) ( فاس 30000 فاس   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ - تحت رقم -.

558I

GLOBAL CONTACTS

برومو باي برومو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

برومو باي برومو شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 ز وية 

شارع اللة  لياقوت وشارع مصطفى 

 مل اني  لرقم 69  لطابق  لتاني 

20130  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

913ا52.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 مارس   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

مصطفى  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   250  لكدح 

لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 

)ة( عبد  لرحماا بارغا�سي بتاريخ 07 

مارس 2022.

مصطفى  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   250  لكدح 

لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 

)ة( 2وسف بارغا�سي بتاريخ 07 مارس 

.2022

مصطفى  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   250  لكدح 

أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

 لكدح عماد بتاريخ 07 مارس 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 821795.

559I

تيكير تيكير طنجة

 TIGER TIGERتيكير تيكير طنجة
TANGER

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

تيكير تيكير طنجة
تجزئة مرج رقم 32 بوبانة طنجة ، 

90000، طنجة  ملغرب
 TIGER TIGERتيكير تيكير طنجة
TANGER شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
مرج رقم 32 بوبانة طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

90397
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2018 2وليوز   09
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 TIGER TIGERطنجة تيكير  تيكير 

.TANGER
جميع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

أنو ع  ملطاعم.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 90000  - بوبانة طنجة   32 مرج رقم 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لبطيوي خليل عنو نه) ( 
9  ململكة  لندا  ا  شارع  فاملوث  
لندا    ململكة    WC1B  ملتحدة 

 ملتحدة.
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و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لبطيوي خليل عنو نه) ( 

9  ململكة  لندا  ا  شارع  فاملوث  

لندا    ململكة    WC1B  ملتحدة 

 ملتحدة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2وليوز   12 بتاريخ   لتجارية بطنجة  

2018 تحت رقم 4621.

560I

THALAL CONSULTANTS

JAUNE SAFRAN
إعالا مت دد  لقر ر ت

THALAL CONSULTANTS

 N° 23 RUE TARIK BNOU

 ZIAD APPT N°8 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

JAUNE SAFRAN «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: طريق 

 لسويقة، رقم 170/171،  لز وية 

 ل باسية،  مر كش،  ملغربية 0000ا 

مر كش  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.57609

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 15 أكتوبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

بيع جميع  ألسهم  لتي تلمكها  لسيدة 

 JAUNE في شركة Volonte Veronica

 BRYER SAFRANE  لى  لسيدة 

PENELOPE ELLEN

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

  Volonte Veronica  سقالة  لسيدة 

من منصبها كمسيرة

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

 Bryer Penelope ت ييا  لسيدة 

 JAUNE للشركة  كمسيرة   Ellen

SAFRAN

قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت د2ل  لبنود رقم 7 و 12 من  لنضام 

 ألسا�سي للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  7:  لذي  رقم  بند 
بمبلغ  رأس  ملال  تحد2د  تم  ما2لي: 
 100 ، مقسًما إلى  عشرة آالف درهم 
 ، درهم لكل سهم   100 سهم بقيمة 
إلى   1 مرقمة من   ، مدفوعة بالكامل 
للشريك  بلكامل  ومخصصة   100
 BRYER Penelope  لوحيد  لسيدة 

 Ellen
على  2نص  12:  لذي  رقم  بند 
 BRYER PENELOPE ما2لي:  لسيدة 
رقم  لجو ز  لسفر  ELLEN  لحاملة 
تسير  د رة  تضمن   PA7157087
دوا   JAUNE SAFRANE  لشركة 

تحد2د  ملدة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
27 أكتوبر  بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم 140832.
561I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

PRIMODAK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا ممثل قانوني للشركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 
صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
PRIMODAK «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 
حبوها بن  لسود ني رقم 83 - 

73000  لد خلة  ملغرب.
«ت ييا ممثل قانوني  للشركة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.9525

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
وتب ا   2023 2نا2ر   16 في   ملؤرخ 
ت ييا  تقرر  الستقالة  ملسير  لحالي 

 ملمثل)2ن(  لقانوني)2ن(: 
-  لصغير  هشام

- حظوري عبد  لقادر
- شنوف  سماعيل

- - شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 لكائن مقرها  إلجتماعي ب: - - - -

عند  رقم  لسجل  لتجاري 
 القتضاء: -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 145/2023.
562I

Chochla cars

شركة بومو كار
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Chochla cars
 Rue kindy N°31Alhoceima

 Alhoceima، 32000، Alhoceima
Maroc

شركة بومو كار شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

أ2ت باها رقم 37 حي سدي عابد 
 لحسيمة - 32000  لحسيمة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

بومو كار.
شركة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

كر ء  لسيار ت بدوا سائق.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : زنقة أ2ت 
باها رقم 37 حي سدي عابد  لحسيمة 

- 32000  لحسيمة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد منير  لبستر2وي عنو نه) ( 
07زنقة طبرق حي مرموشة  لحسيمة 

32000  لحسيمة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد منير  لبستر2وي عنو نه) ( 
07 زنقة طبرق حي مرموشة  لحسيمة 

32000  لحسيمة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 3ا1.

563I

fiduciaire douiri

OULAM ADONI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

fiduciaire douiri
 Av abderahim  bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1
 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
OULAM ADONI شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  الجتماعي 110 شارع 
عثماا  بن عفاا  ملنطقة  لصناعية 

حي  لرحمة - 11100 سال  ملغرب.
تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.35635

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم تغيير   2022 نونبر   07  ملؤرخ في 
قاعة  «كر ء  من  نشاط  لشركة 
 لحفالت و الجتماعات و الستقباالت 
« إلى « ألجهزة أو  ملشغوالت  لحد2د2ة

نجارة  ألملنيوم  مل دني
أعمال متنوعة أو إنشاء ت».
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2023 تحت رقم 39ا0ا.
564I

Cap Conseils

K F M A IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,303
20390، Casablanca Maroc
K F M A IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

 لحرية  لطابق  لثالت شقة 5 - 
20120  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570623

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 K F M : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.A IMMO
غرض  لشركة بإ2جاز : -  لتطوير 
-  قتناء   - و لسمسرة   ل قاري 
جميع  ملباني  من  و لتخلص  وبناء 
لالستخد مات  لسكنية أو  ملهنية أو 
 إلد رية - -  لقيام بكافة عمليات قطع 
 ألر �سي وتقسيمها - - حيازة وتشغيل 
وترويج وإد رة وربما إعادة بيع جميع 
وغير  و لحقوق  ملنقولة   ملمتلكات 

 ملنقولة.
10 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 -  5 شقة   لحرية  لطابق  لثالت 

20120  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

واللي  توز ني   لسيدة  دري�سي 
زينب :  300 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة.

 لسيدة قادري مريم :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

00ا    : هللا  عبد  قادري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  دري�سي توز ني واللي زينب 

عنو نه) (  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  مريم  قادري   لسيدة 

20000  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

 لسيد قادري عبد هللا عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

كمال  محمد  قادري   لسيد 

عنو نه) (  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856968.

565I

LEADER FIN

FIRE FIT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد  إلقامة فالروس» 

E»  لطابق  لثاني  ملكتب 12  لد ر 

بيضاء، 20500،  لد ر بيضاء  ملغرب

FIRE FIT شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 

 ألماا مجموعة 20 عمارة 163 
رقم 13 عيا  لسبع - 0000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.394069

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2023 2نا2ر   20 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
«900.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
د2وا  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857145.
566I

مكتب  لتوثيق

ALHOURIA BUSINESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكتب  لتوثيق
تطو ا طريق سبتة  قامة حد ئق 

مرجاا  لطابق  الر�سي شقة رقم 3، 
9300، تطو ا  ملغرب

ALHOURIA BUSINESS  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تطو ا 
 لطريق  لوطنية 28 حد ئق  ملرجاا 

 قامة  لسياحية رقم 10  لطابق 
 الول 93000 تطو ا  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.91727
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة(  سامة حسني  تفويت  لسيد 
500 حصة  جتماعية من أصل 650 
 ABM حصة لفائدة   لسيد )ة( شركة
HOLDING  بتاريخ 12 دجنبر 2022.
)ة(  سامة حسني  تفويت  لسيد 
150 حصة  جتماعية من أصل 650 
حصة لفائدة   لسيد )ة(  حمد  لجيد 

بتاريخ 12 دجنبر 2022.
تفويت  لسيد )ة(  لحرية  بو عبد 
350 حصة  جتماعية من أصل  هللا 
350 حصة لفائدة   لسيد )ة(  حمد  

 لجيد بتاريخ 12 دجنبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

دجنبر   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2022 تحت رقم 15458.

567I

GROUPE ABCE

 CONNECTION

UNIVERSELLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إضافة تسمية تجارية أو ش ار 

GROUPE ABCE

ا10 مكرر شارع عبد  ملومن  لطابق 

 لر بع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 CONNECTION UNIVERSELLE

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: ا10 

مكرر   إلقامة أكابولكو بوليفارد 

عبد ملومن طابق ا  لد ر  لبيضاء - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو ش ار»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.394265

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في ا2 2نا2ر 2023 تقرر إضافة 

ش ار تجاري للشركة وهو:

LIGHT AND LIVING

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857241.

568I

segex

LOCATION BIR TAM TAM
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

segex

 N°28 avenue saint louis rte ain

 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC

LOCATION BIR TAM TAM شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لصباح رقم 3ا مركز بئر طم طم 

صفرو - 31000 صفرو  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3321

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2023 2نا2ر   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( 2ونس  لطاهري 

أصل  من  حصة  جتماعية   2.500

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   5.000

2نا2ر   02 بتاريخ  مصوبري  محمد  

.2023

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

2نا2ر   16 بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2023 تحت رقم 454/2023.

569I

Outougane

هستراڤ
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Outougane

 Dr ait massaoud ait ouallal

zagora ، 47900، Zagora Maroc

هستر ڤ شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لحسنى 2 رقم 1173  سكجور 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

هستر ڤ.
أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

متنوعة أو إنشاء ت.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
1173  سكجور  رقم   2  لحسنى 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : حسن  ل با�سي    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حسن  ل با�سي  عنو نه) ( 
تجزئة  لحسنى 2 رقم 1173  سكجور 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد حسن  ل با�سي  عنو نه) ( 
تجزئة  لحسنى 2 رقم 1173  سكجور 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144469.

570I

FIDUCIAIRE ENNOUR

SOCIETE CASH ZAAFRANA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

  SOCIETE CASH ZAAFRANA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 بتسام 02 شارع عالل بن عبد هللا 
رقم ا0  لفقيه بن صالح  - 23200 

 لفقيه بن صالح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE CASH ZAAFRANA

تحويل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 المو ل.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع عالل بن عبد هللا   02  بتسام 
 23200  - ا0  لفقيه بن صالح   رقم 

 لفقيه بن صالح  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رجيب   محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رجيب   محمد   لسيد 

بن  عالل  شارع   02 تجزئة  بتسام 

ا0  لفقيه بن صالح   عبد هللا  لرقم 

23200  لفقيه بن صالح  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  رجيب   محمد   لسيد 

بن  عالل  شارع   02 تجزئة  بتسام 

ا0  لفقيه بن صالح  عبد هللا  لرقم 

23200  لفقيه بن صالح   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  

02 فبر 2ر 2023 تحت رقم 37/2023.

571I

PRECIS COMPTE

AVEIRO CERÄMICAS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PRECIS COMPTE
 BD KHOURIBGA RES NASR A N
 38 ETAGE 5، 20000، casablanca

MAROC
AVEIRO CERÄMICAS شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لثالث رقم 6  - 

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AVEIRO CERÄMICAS
غرض  لشركة بإ2جاز :   الستير د

•  لتصد2ر
• بيع وتركيب جميع أنو ع  لبالط 

و ملنتجات  لصحية و لصنابير
أنو ع مو د  بيع وتركيب جميع   •

 لبناء.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 -   6  لزرقطوني  لطابق  لثالث رقم 

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : جويد    عبد لحميد   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 
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و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

جويد   عبد لحميد   لسيد 
برستيجيا   9 إقامة  ا  رقم  عنو نه) ( 

شاطئ  المم زرد ل  لغربية بوقندل 

سال 20000 سال  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

جويد   عبد لحميد   لسيد 
برستيجيا   9 إقامة  ا  رقم  عنو نه) ( 

شاطئ  المم زرد ل  لغربية بوقندل 

سال 20000 سال  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 4811.

572I

BEN LOGISTICS

BEN LOGISTICS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BEN LOGISTICS

 RUE MOHAMED SMIHA 77

 8EME ETG ، 200006،

CASABLANCA MAROC

BEN LOGISTICS شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 RUE 77 وعنو ا مقرها  إلجتماعي

 MOHAMED SMIHA 8EME ETG

20006 -  لد ر  لبيظاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BEN  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LOGISTICS

-تجارة,   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

م د ت  توزيع,  تسويق, لتمثيل, 

صناعية و مو د بناء 

- لتجارة  ستير د و تصد2ر جميع 

 ملالبس  لرجال و  لنساء.

 RUE 77  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 MOHAMED SMIHA 8EME ETG -

20006  لد ر  لبيظاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  بنيس   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  بنيس   لسيد 
أ  لطابق  زنقة  بن حازم  لدرج   31

20370  لد ر  2  مل اريف  1  لشقة 

 لبيظاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  محمد  بنيس   لسيد 
أ  لطابق  زنقة  بن حازم  لدرج   31

20370  لد ر  2  مل اريف  1  لشقة 

 لبيظاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857197.

573I

ste al moustakbal conseil

SODABRY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

SODABRY شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 79 
حي  لوفاء بنسودة فاس  رقم 79 حي 
 لوفاء بنسودة فاس 30000 فاس 

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2019 فبر 2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SODABRY
علف   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
بالجملة أو علف مركب أو منتجات 

أخرى لتغذ2ة  لحيو نات
بالسيار ت  لتي  نقل  لبضائع 
تساوي حمولتها  مل تمدة أو تزيد عن 

.  لنقل بيا  ملدا.
ً
15 طنا

 79 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
حي  لوفاء بنسودة فاس  رقم 79 حي 
فاس   30000 فاس  بنسودة   لوفاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : دحدوح  هشام   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  دحدوح  هشام   لسيد 
3 مل ب  لخيل  3 زنقة ميموز  شقة 

فاس  30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  دحدوح  هشام   لسيد 
3 مل ب  لخيل  3 زنقة ميموز  شقة 

فاس  30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
مارس   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2019 تحت رقم 911.
Iا57

BELYO  CONSULTING  GROUPE

GEOANALYSIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

BELYO  CONSULTING  GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech  ملغرب
GEOANALYSIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 2ت 
بوعز  تاسليمت جماعة لود 2ة - 

0000ا مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.132187

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 فبر 2ر   01 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة( حمزة   الشكر  تفويت  لسيد 
500 حصة  جتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة   لسيد )ة( عبد لو حد 

فرح بتاريخ 02 فبر 2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 1596.
575I

BELYO  CONSULTING  GROUPE

GEOANALYSIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

BELYO  CONSULTING  GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech  ملغرب
GEOANALYSIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 2ت 
بوعز  تاسليمت جماعة لود 2ة  - 

0000ا مؤ كش  ملغرب.
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تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.132187

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 01 فبر 2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

جماعة  تاسليمت  بوعز   «دو ر 2ت 

مؤ كش  ملغرب»  0000ا   - لود 2ة  

 - «دو ر  حزيطن جماعة  كفاي   إلى 

0000ا مر كش   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 1596.

576I

BELYO  CONSULTING  GROUPE

GEOANALYSIS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

BELYO  CONSULTING  GROUPE

 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27

 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech  ملغرب

GEOANALYSIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ا مقرها  الجتماعي دو ر 

 حزيطن جماعة  كفاي  - 0000ا 

مر كش.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.132187

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 01 فبر 2ر 2023 تم تحويل 

 لشكل  لقانوني للشركة من «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى «شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 1596.

577I

BELYO  CONSULTING  GROUPE

GEOANALYSIS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

BELYO  CONSULTING  GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech  ملغرب
GEOANALYSIS  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 
 حزيطن جماعة  كفاي  - 0000ا 

مر كش  ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.132187

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 01 فبر 2ر   ملؤرخ في 
فرح  للشركة  لسيد)ة(  مسير جد2د 

عبد لو حد  كمسير وحيد
تب ا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 1596.

578I

CABINET SMG

SAPA IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET SMG
طريق  لرباط رياض  لبرنو�سي 2 

 قامة 2اسيا  لطابق 1 رقم 5 سيدي 
 لبرنو�سي ، 20600،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
SAPA IMMOBILIER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي مجموعة 

 لتقدم مجموعة 2-17  لطابق 
 لثاني سيدي  لبرنو�سي  - 20600 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
563541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   11
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SAPA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.IMMOBILIER
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : مجموعة 
 لتقدم مجموعة 17-2  لطابق  لثاني 
20600  لد ر   - سيدي  لبرنو�سي  

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : محمد  ل ماري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 250   :  لسيد عصام  شريشمي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   :  لسيدة فاطمة نيت عمو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد  ل ماري عنو نه) ( 
 2 طابق   51 رقم  تجزئة  ملروة 
 لشالالت  28822  ملحمد2ة  ملغرب.

عصام  شريشمي    لسيد 
 48 رقم  تجزئة  لشالل  عنو نه) ( 
طابق 1  لشالالت  28822  ملحمد2ة 

 ملغرب.
عمو  نيت  فاطمة   لسيدة 
 155 رقم   1 حي  ألمل  عنو نه) ( 
28630  ملحمد2ة  حرودة   عيا  ب 

 ملحمد2ة.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد  ل ماري عنو نه) ( 
 2 طابق   51 رقم  تجزئة  ملروة 

 لشالالت  28822  ملحمد2ة  ملغرب

عصام  شريشمي    لسيد 
 48 رقم  تجزئة  لشالل  عنو نه) ( 
طابق 1  لشالالت  28822  ملحمد2ة 

 ملغرب
عمو  نيت  فاطمة   لسيدة 
 155 رقم   1 حي  ألمل  عنو نه) ( 
28630  ملحمد2ة  حرودة   عيا  ب 

 ملحمد2ة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبر 2022 تحت رقم 847933.
579I

N2M CONSEIL-SARL

BNI SAID CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 BNI SAID CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 لحسن  الول رقم 246 بلوك 

 لسكوري  لطابق  الول رقم 13 - 
62000  لناضور  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22695
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2023 2نا2ر   12 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 BNI SAID ذ ت  لشريك  لوحيد 
مبلغ رأسمالها    CONSTRUCTION
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
رقم  شارع  لحسن  الول   إلجتماعي 
بلوك  لسكوري  لطابق  الول   246
62000  لناضور  ملغرب   -  13 رقم 
نتيجة ل :  نتهاء  لغرض من  لشركة.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
بلوك   246 رقم   لحسن  الول 
 -  13 رقم   لسكوري  لطابق  الول 

62000  لناضور  ملغرب. 
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و عيا:
 لسيد)ة( شفيق  بقالي و عنو نه) ( 
فرنسا كمصفي  نيم   30900 فرنسا 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 3ا52.
580I

jilovta sarl

KDTL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

KDTL شركة ذ ت مسؤلية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لنجد 1 زنقة  لرفاع رقم ا وجدة - 
60000 وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

7ا2ا3.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2023 2نا2ر   13 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
مبلغ    KDTL ذ ت  لشريك  لوحيد 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي تجزئة  لنجد 1 زنقة 
- 60000 وجدة  ا وجدة   لرفاع رقم 

 ملغرب  نتيجة ل : ص وبات مالية 
غياب  ملو رد.

تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - وجدة  ا  زنقة  لرفاع رقم   1  لنجد 

60000 وجدة  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( 2حي   خليفة  و عنو نه) ( 
ا  زنقة  لرفاع رقم   1 تجزئة  لنجد 

وجدة  60000 وجدة  ملغرب كمصفي 
)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   12 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم اا1.
581I

D&C COMPANY

MAYAK TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

D&C COMPANY
 لشقة رقم 03 شارع محمد  لخامس 

عمارة مضر ا  لطابق  لثاني ، 
63300، بركاا  ملغرب

MAYAK TRAVAUX شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

سيدي أحمد أبركاا ممر 2 رقم 16 
حي  لد خلة بركاا - 63300 بركاا 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2139

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2023 تقرر حل  02 فبر 2ر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
MAYAK TRAVAUX  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ا  درهم   210.000
 إلجتماعي زنقة سيدي أحمد أبركاا 
 - حي  لد خلة بركاا   16 رقم   2 ممر 
63300 بركاا  ملغرب نتيجة ل : عدم 

نجاح  ملشروع.
زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 16 رقم   2 سيدي أحمد أبركاا ممر 
بركاا   63300  - بركاا  حي  لد خلة 

 ملغرب. 
و عيا:

و  مهياوي  جو د    لسيد)ة( 
زنقة  لشاوي   38 عنو نه) (  لرقم 
 63300 بركاا  حي  لحسني  تورية 

بركاا  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 70/2023.
582I

centre d’affaires sicilia

دكان
عقد تسيير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 لطبي يوا(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

دكاا
بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في 23 
2023 أعطى  لسيد)ة(  توفيق   2نا2ر 
للبطاقة  لوطنية  )ة(  بوزري  لحامل 
بالسجل  H56132  ملسجل  رقم   
 لتجاري 44840 باملحكمة  البتد ئية 
لألصل  حق  لتسيير  لحر  بآسفي 
شارع   190 رقم  ب   لتجاري  لكائن 
 لرباط  سفي - 46000  سفي  ملغرب 
)ة(  لطيفة  لبهوني  لحامل  للسيد)ة( 
  N199ا7ا للبطاقة  لوطنية رقم   
ملدة 1 سنة تبتدئ من 23 2نا2ر 2023 
و تنتهي في 23 2نا2ر ا202 مقابل مبلغ 

شهري 2.500  درهم.
583I

NABIL SOUBAIRI

STE SUBY IMPORT PLUS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

NABIL SOUBAIRI
 IMM 4 APPT 7 UE GHANA VN ،

50000، MEKNES MAROC
STE SUBY IMPORT PLUS شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 398 حي 
 لسالم توسيع 1سيدي س يد  - 

50000 مكناس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.56605

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 دجنبر   20 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 STE SUBY ذ ت  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  مبلغ    IMPORT PLUS
مقرها  وعنو ا  درهم   10.000
توسيع  حي  لسالم   398  إلجتماعي 
مكناس   50000  - س يد   1سيدي 

 ملغرب نتيجة ل : حل شركة.
و حدد مقر  لتصفية ب 398 حي 
 - س يد   1سيدي  توسيع   لسالم 

50000 مكناس  ملغرب. 
و عيا:

و  صابحي   لسيد)ة(  ميا  
توسيع  حي  لسالم   398 عنو نه) ( 
مكناس   50000 س يد   1سيدي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 1515.
584I

idaraty

 NOUVELLE SOCIETE
 DE CONSTRUCTION

GENERALE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

 NOUVELLE SOCIETE DE
 CONSTRUCTION GENERALE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

طارق  بن زياد رقم 105 - 90000 
طنجة  ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.66889
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 2نا2ر  ا0  في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 NOUVELLE ذ ت  لشريك  لوحيد 
 SOCIETE DE CONSTRUCTION
رأسمالها  مبلغ    GENERALE
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 إلجتماعي شارع طارق  بن زياد رقم 
طنجة  ملغرب نتيجة   90000  -  105

ل :  ملنافسة و حتكار  لسوق.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  لنهضة 
264  لزنقة 91 رقم02  لطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة  ملغرب. 
و عيا:

و  عائشة   سبع   لسيد)ة( 
حي  لسانية  لقد2مة  عنو نه) ( 
)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي   90000

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   15 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 386.
585I

FCG AL AMANE

ALINA AGRO MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FCG AL AMANE
 16RUE SEBOU APT2 AGDAL
 RABAT 16RUE SEBOU APT2

 AGDAL RABAT، 10090، RABAT
MAROC

ALINA AGRO MAROC شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 79 شارع 
 بن سينا شقة 6  كد ل  - 10000 

 لرباط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.101469
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 ALINA AGRO  لشريك  لوحيد 
 10.000 رأسمالها  مبلغ    MAROC
 79 درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
 - 6  كد ل   شقة  سينا  شارع  بن 
ل  نتيجة  10000  لرباط  ملغرب 
مز ولة  متاب ة  على  عدم  لقدرة   :

 لنشاط  لتجاري للشركة.
زنقة   ا  و حدد مقر  لتصفية ب 
حي   I  -  17 تجزئة  ا  قطاع  نوباليا 

 لرياض - 10000  لرباط  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( بهاء   لزوين و عنو نه) ( 
حي م مورة رقم 79 قطاع5  11000 

تمارة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
زنقة   ا   :  لوثائق  ملت لقة بالتصفية 
حي   I  -  17 تجزئة  ا  قطاع  نوباليا 

 لرياض  لرباط
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132962.

586I

ficogedek sarl au

DEMOTRIS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

DEMOTRIS شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 30 
مكرر زنقة 8 حي  الماا مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DEMOTRIS

غرض  لشركة بإ2جاز : وسيط

بيع أجز ء  لسيار ت

 الشغال  ل امة

بيع مو د  لبناء

بيع لو زم  ملكتب.
 30 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - مكناس  حي  الماا   8 زنقة  مكرر 

50000 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد  لحسني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لحسني عنو نه) ( 
زنقة سيدي ر شد  لصباب أزرو. أزرو 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد  لحسني عنو نه) ( 
أزرو  ر شد  لصباب  سيدي  زنقة 

50000 أزرو  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 9ا5.

587I

EGSM

DUZERT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

EGSM

 RUE Med EL BEQUAL, IMM.

 CLARISSE,  2EME ETAGE, APPT.

N°04, GUELIZ ، 40000، مر كش 

 ملغرب

DUZERT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا9 مكرر، 

درب سكا، رياض  لزيتوا لقد2م - 

0000ا مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22133

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  23 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

DUZERT  مبلغ رأسمالها 2.208.500 

ا9  درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
رياض  لزيتوا  سكا،  درب  مكرر، 

مر كش  ملغرب  0000ا   - لقد2م 

نتيجة ل : حل ودي.

و حدد مقر  لتصفية ب ا9 مكرر، 

 - لقد2م  رياض  لزيتوا  سكا،  درب 

0000ا مر كش  ملغرب. 

و عيا:

 Jacqueline Aline  لسيد)ة( 

 épouse DUZERT  PECHBERTY

 AVENUE DES  ,31 عنو نه) (  و 

 CHAMPS 33600  PESSAC

FRANCE كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144556.

588I
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El Jabran-Compta

إليبس تيك
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

El Jabran-Compta
 BOULVARD MOHAMED 5
 RESIDENCE DOS MARES 1

 6EME ETAGE N° 61 TANGER ،
90000، طنجة  ملغرب

إليبس تيك شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملنظر 
 لجميل زنقة 71 رقم 09  لطابق 

 ألول رقم 2 طنجة - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
317ا13

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
إليبس   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

تيك.
تجارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 آلالت  لصناعية و  لفالحية 
 لتصد2ر و  إلستر د 

وغيرها....
:  ملنظر  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
09  لطابق  رقم   71 زنقة   لجميل 
طنجة   90000  - طنجة   2  ألول رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فنيار  2وسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : فنيار  2وسف   لسيد 
بقيمة 100.000 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  فنيار  2وسف   لسيد 
فيال  لبطروس  رشيد  موالي  شارع 
طنجة   90000 طنجة    31 فيال 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  فنيار  2وسف   لسيد 
فيال  لبطروس  رشيد  موالي  شارع 
فيال 31 طنجة  90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1317.

589I

AA CONSULTING S.A.R.L

DCARRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AA CONSULTING S.A.R.L
ا1 ،  شارع  باريس  لطابق  لثاني 
رقم 22 ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
DCARRE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 17، ساحة 
لويس باستور-  شارل نيكول سابقا - 
 قامة باستور بويلد  لطابق 7  لرقم 

2 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DCARRE

أنشطة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لشركات  لقابضة.

 ،17  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ساحة لويس باستور-  شارل نيكول 
-  قامة باستور بويلد  لطابق  سابقا 
20000  لد ر  لبيضاء   -  2 7  لرقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : ماموا  لشاوي   لسيد  دريس 
75 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة دنيا مطلب زوجة  لشاوي 
:  25 حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
شاوي  ماموا   لسيد  دريس 
ا1 تجزئة ملشيشية شارع  عنو نه) (  
 20180 عيا  لدئاب   لحز م  لكبير 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (   مطالب  دنيا   لسيدة 
شارع  لحز م  ملشيشية  تجزئة  ا1 
20180  لد ر  عيا  لدئاب   لكبير 

 لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
شاوي  ماموا   لسيد  دريس 
تجزئة ملشيشية شارع  ا1  عنو نه) ( 
 20180 عيا  لدئاب   لحز م  لكبير 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00856229.
590I

STE MAK YOU GARDEا

STE MAK YOU GARDE4
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE MAK YOU GARDEا
ا2 شارع  المير سيدي محمد حي 
 لرشاد  لقرية سال سال، 10000، 

سال  ملغرب
اSTE MAK YOU GARDE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مقرها عند 

SALE DOMICILIATION في ا2 

شارع  المير سيدي محمد حي  لرشاد 

 لقرية  - 11000 سال  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

37379

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAK YOU GARDEا

غرض  لشركة بإ2جاز :  لحر سة.

مقرها   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

عند SALE DOMICILIATION في ا2 

شارع  المير سيدي محمد حي  لرشاد 

 لقرية  - 11000 سال  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : سناء   لسيدة  لصفار 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 لسيد عبد  لحق مخلوف :  500 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مخلوف  عبد  لحق   لسيد 

عنو نه) ( حي  لرحمة قطاع د ل رفم 

90 سال 11000 سال  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  سناء   لسيد  لصفار 
حي  لرشاد   9 رقم  زنقة  لفردوس 

 لقرية سال 11000 سال  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   25 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2023 تحت رقم 59.

591I
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SOCIETE FICOMAN

STE BELHAJ MEDIMP

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE) VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

STE BELHAJ MEDIMP شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 39 عبد 

 ل زيز 3 تو ركة - 50000 مكناس 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.34805

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  02 شتنبر   ملؤرخ في 

شركة   STE BELHAJ MEDIMP

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 

 50000  - تو ركة   3 عبد  ل زيز   39

لجائحة  نتيجة  مكناس  ملغرب 

كورونا.

و عيا:

 لسيد)ة( نوفل  بن  لحاج لحسن 

و عنو نه) (..  ملانيا  ملانيا كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

39 عبد  وفي   2022 02 شتنبر  بتاريخ 

مكناس   50000  - تو ركة   3  ل زيز 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   22 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 1ا13.

592I

NOTAIRE BOULGHODAN MOHAMED

DRILOT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 NOTAIRE BOULGHODAN
MOHAMED

 لحي  الد ري، عمارة  نطاليا  لناظور 
، 62000،  لناظور  ملغرب

DRILOT شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي ميدي 
1  لدريوش - 62253   لدريوش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

585
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DRILOT
تطوير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري
من ش عقاري.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي ميدي 
62253   لدريوش   - 1  لدريوش 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

3.031.000 درهم، مقسم كالتالي:
 -

 14246  : رشيد  م لم   لسيد 
بقيمة 100 درهم.

 16064  : 2اسيا  جمال   لسيد 
بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد رشيد  م لم عنو نه) ( حي 
ميدي 1  لدريوش 62253   لدريوش 

 ملغرب.

 لسيد جمال 2اسيا عنو نه) ( حي 
رقم   19 بوشو ف  لطريق  لرئيسية 

ا3  لناظور 62000  لناظور  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد رشيد  م لم عنو نه) ( حي 

ميدي 1  لدريوش 62253   لدريوش 

 ملغرب

 لسيد جمال 2اسيا عنو نه) ( حي 
رقم   19 بوشو ف  لطريق  لرئيسية 

ا3  لناظور 62000  لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالدريوش    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 13.

593I

حسام  لد2ن

 MARTIN MULTISERVICES
S.M.M

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

حسام  لد2ن
شارع بن عبد  لرحماا  لطابق  الول 
رقم 1 قرب صيدلية باب  لتوت ، 

93000، تطو ا  ملغرب

 MARTIN MULTISERVICES

S.M.M شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لقا�سي عياض حي ساقية  لدفل 

مرتيل - 93000 تطو ا  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32857

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 MARTIN MULTISERVICES

.S.M.M
إد رة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
عمار ت ، إد رة جت سكي ،  لبستنة 

و لتنظيف ، أمن  ملؤسسة..
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ساقية  لدفل  حي  عياض   لقا�سي 

مرتيل - 93000 تطو ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد حمزة  والد كوع 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حمزة  والد كوع عنو نه) ( 
تطو ا   93000 رقم9  صبرة  شارع 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد حمزة  والد كوع عنو نه) ( 
تطو ا   93000 رقم  صبرة  شارع 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2793.
Iا59

 ئتمانية «مكتب  لدر سات كنتوس» ش.ذ.م.م 

«مكتب م تمد من طرف  لدولة»

« الجاذبية «
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية «مكتب  لدر سات كنتوس» 
ش.ذ.م.م «مكتب م تمد من طرف 

 لدولة»
13، زنقة و د زيز، رقم ا، أكد ل ، 

10090،  لرباط  ملغرب
«  لجاذبية « شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تزجزئة 
رياض أوالد  مطاع، س 02، رقم 

230 - 12020 تمارة  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

138277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 »  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 لجاذبية «.

مركز   1-  : غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل نا2ة بالجمال. -2 تصفيف  لش ر 

للسيد ت.

تزجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

رياض أوالد  مطاع، س 02، رقم 230 

- 12020 تمارة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة خد2جة بنلحبيب :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بنلحبيب  خد2جة   لسيدة 

 1 5 عمارة ب  قامة  لرمل  عنو نه) ( 

 لهرهورة 12010 تمارة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بنلحبيب  خد2جة   لسيدة 

 1 5 عمارة ب  قامة  لرمل  عنو نه) ( 

 لهرهورة 12010 تمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 9861.

595I

FLASH ECONOMIE

STE TALYAZ TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE TALYAZ TRANS
 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي: عمارة أركانة رقم 5 
متجر رقم 25 حي  لرحمة -  سال

رأسمالها:50000 درهم
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

19675
حل شركة

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
قرر  لحل   2022 نونبر  ا1   ملؤرخ في 
ا2022-11-1  من  للشركة   ملبكر 
محمد  ت ييا  تم   .

ً
ود2ا وتصفيتها 

س يد  تجزئة  في   ليز2وي  ملقيم 
طريق  لقنيطرة سال   391 حجي رقم 

كمصفي. 
لقد أوكلت إليه  لصالحيات  ألكثر 
 تساًعا إلكمال  ل مليات  الجتماعية 
للوفاء   ، لتحقيق  ألصول   ،  لجارية 

بااللتز مات. 
  حدد مقر  لتصفية ب مارة أركانة 
رقم 5 متجر رقم 25 حي  لرحمة -  سال
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   18 بتاريخ  بسال   البتد ئية 

2023 تحت رقم 40396

596I

FIDLOUK

STE RAMESTATE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت  لقصر  لكبير ، 

92150،  لقصر  لكبير  ملغرب
STE RAMESTATE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي بيطات 

ود د2ة  لنجاح رقم 08 مشرع 
بلقصيري 16150 مشرع بلقصيري 

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RAMESTATE

مطور   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقار ت.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

بيطات ود د2ة  لنجاح رقم 08 مشرع 

بلقصيري  مشرع   16150 بلقصيري 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ميا  لهز طي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : رشيد  لزيد ني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  ميا  لهز طي 

حي  الدريسية رقم رقم 15 بلقصيري 

16150 مشرع بلقصيري  ملغرب.

عنو نه) (  رشيد  لزيد ني   لسيد 

مشرع   16150  21 رقم  حي  لنسيم 

بلقصري  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد 2اسيا  لزيد ني  عنو نه) ( 

مشرع   16150  21 رقم  حي  لنسيم 

بلقصيري  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع   البتد ئية 

06 فبر 2ر 2023 تحت رقم 46.

597I

ALM JURIC

السوسن بروبريتي
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

ALM JURIC
 BD ABDELLAH BEN YASSINE.5
 7° ETG N° 2BIS CASABLANCA،
20500، CASABLANCA MAROC

 لسوسن بروبريتي شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 3 زنقة 

كالفوا حي  ملستشفيات - 20503 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.150503
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2010 شتنبر   29 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
زهير  س يدة  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

جمال بابور بتاريخ 29 شتنبر 2010.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2010 تحت رقم ا1751.
598I

Cabinet Smara Consulting

 STE GROUPE LEGEND
SECURITY SERVICES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي موالي رشيد شارع  لزرقطوني 
رقم 38 مكرر  لسمارة  لسمارة، 

72000،  لسمارة  ملغرب
 STE GROUPE LEGEND

 SECURITY SERVICES SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 AV AL وعنو ا مقرها  إلجتماعي
 MASSIRA RUE EL KHALIL OLD
                                 M’HAMED NR 04 ES-SEMARA

72000 -  لسمارة  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 مارس   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 GROUPE LEGEND SECURITY

.SERVICES SARL
:  ألمن  بإ2جاز  غرض  لشركة 

و لحر سة.
 AV AL  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 MASSIRA RUE EL KHALIL OLD
                                 M’HAMED NR 04 ES-SEMARA

72000 -  لسمارة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  :  لسيد موالي سليماا عالمي   
1.000 حصة بقيمة 500.000 درهم 

للحصة.
  : عالمي   محمد  لسالك   لسيد 
1.000 حصة بقيمة 500.000 درهم 

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عالمي    سليماا  موالي   لسيد 
ولد  محمد  لخليل  زنقة  عنو نه) ( 
72000  لسمارة  30  لسمارة  رقم 

 ملغرب.
عالمي   محمد  لسالك   لسيد 
عنو نه) ( زنقة لخليل ولد محمد رقم 
05  لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عالمي    سليماا  موالي   لسيد 
ولد  محمد  لخليل  زنقة  عنو نه) ( 
72000  لسمارة  30  لسمارة  رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 27 2ونيو 

2022 تحت رقم 126.

599I

DAMO CONSULTING SARL

TITO NORD TRANS
إعالا مت دد  لقر ر ت

DAMO CONSULTING SARL

 AV PASTEUR 1° ETG N°18 5ا

 TANGER tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

TITO NORD TRANS «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 08 ساحة 
فرنسا عمارة طوليدو  لطابق  الول 

رقم 07 - - طنجة  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.124615

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 17 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

حصة   1000 تفويت  على   ملو فقة 

تشكل  لرأسمال  لكلي   جتماعية 

فؤ د  تبا2ن  ملك  لسيد  في  للشركة 

لفائدة  لسيد  ل افية رضو ا

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ستقالة  لسيد تبا2ن فؤ د من مهام 

 لتسيير وت ييا  لسيد  ل افية محمد 

مسير وحيد للشركة ود لك ملدة غير 

محددة

على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي:  ملو فقة على نقل مقر  لشركة 

 COMPL AL  لى  ل نو ا  لجد2د  

 IRFANE TR3 GH7 BIS IMM1

ETG1 N°15 TANGER

قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

مالئمة  لقانوا  ألسا�سي للشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 
مقر  لشركة حدد في  ل نو ا  لتالي 
 COMPL AL IRFANE TR3 GH7  :

BIS IMM1 ETG1 N°15 TANGER
على  2نص  7:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: ر سمال  لشركة حدد في مبلغ 
 1000 مقسمة  لى  درهم   100000
100 درهم للحصة  حصة  جتماعية 
 لو حدة كلها في ملك  لسيد  ل افية 

رضو ا
بند رقم 13:  لذي 2نص على ما2لي: 
وحيد  مسير  محمد   لسيد  ل افية 

للشركة ود لك لفترة غير محددة
على  2نص  16:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: جميع  ل قود و  لوثائق  لشركة 
توقع من طرف  ملسير  لوحيد  لسيد 

 ل افية محمد
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262313.
600I

EUREXMA

LOCKTON MENA LIMITED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل مكاا فرع تابع للشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
 LOCKTON MENA LIMITED
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي وحدة 

دبي 201  ملستوى 2  لطابق  لثاني 
منطقة  لبو بة، IMM 2 مركز   ملالي  

- 506794 دبي   إلمار ت  ل ربية 
 ملتحدة.

«تحويل مكاا فرع تابع للشركة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.338777
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في ا2 2نا2ر 2023 تقرر تحويل 
 LOCKTON مكاا فرع تابع لشركة 

MENA LIMITED من 2ا شارع عبد 
-  لد ر  لبيضاء   -   5  ملومن  لطابق 
 58 قط ة   ،  CFC إلى جسر   ملغرب 
شارع  لشارع   3 C  لطابق  بلوك 
 لرئي�سي كاز  أنفا حي حساني 48 زنقة 
مجمع موريطانيا سيدي برنو�سي   c

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857357.
601I

FIDUCIAIRE

ESB IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
ESB IMMOBILIER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

عبد لكريم  لخطابي إقامة بنمو�سى 
 لكو ش  لطابق  لتاني - 30000 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75327
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ESB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMOBILIER
:  الن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بنمو�سى  إقامة  عبد لكريم  لخطابي 
 لكو ش  لطابق  لتاني - 30000 فاس 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لبحر وي عنو نه) ( 
طريق  رياض  لياسميا  تجزئة  ج   9

عيا  لشقف 30000 فاس  ملغرب.
 لسيد عبدهللا صد2قي  عنو نه) ( 
 2 262 شارع موالي رشيد حي  لوفاء 

30000 فاس  ملغرب.
عبد لرز ق  ل ادل             لسيد 
عنو نه) ( تجزئة 1068 رقم ا5 شارع 
فاس   30000 حي  لرياض  بروناي 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد  لبحر وي عنو نه) ( 
طريق  رياض  لياسميا  تجزئة  ج   9

عيا  لشقف 30000 فاس  ملغرب
 لسيد عبدهللا صد2قي  عنو نه) ( 
 2 262 شارع موالي رشيد حي  لوفاء 

30000 فاس  ملغرب
عبد لرز ق  ل ادل      لسيد 
عنو نه) ( تجزئة 1068 رقم ا5 شارع 
فاس   30000 حي  لرياض  بروناي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6052.
602I

SOCIETE FICOMAN

HS DIACTIVITES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE) VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
HS DIACTIVITES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : عمارة 
س1 متجر رقم 22  ملنصور 5 - 

50000 مكناس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.48939

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 2وليوز   22 في   ملؤرخ 
شركة ذ ت   HS DIACTIVITES حل 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 22 متجر رقم   إلجتماعي عمارة س1 
- 50000 مكناس  ملغرب   5  ملنصور 

نتيجة لجائحة كورونا.
و عيا:

و  سليماا   ل ساوي   لسيد)ة( 
عنو نه) ( دو ر والد عي�سى عيا  لزهرة 
كمصفي  62102  لدريوش  ملغرب 

)ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
عمارة  وفي   2022 2وليوز   22 بتاريخ 
 -  5 22  ملنصور  رقم  متجر  س1 

50000 مكناس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   22 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 0ا13.
603I

CAF MANAGEMENT

LIGHT TOUCH
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

حل شركة

CAF MANAGEMENT
 لزنقة 37  لرقم 17 حي  لهناء ، 
20210،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

LIGHT TOUCH  مجموعة ذ ت 
 لنفع  القتصادي)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
حد ئق  ملحيط رقم 85 د ر بوعزة 
 لنو صر  - 20210  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
71ا09ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  05 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  لنفع  القتصادي  مجموعة 
رأسمالها  مبلغ     LIGHT TOUCH
مقرها  وعنو ا  درهم   30.000
 إلجتماعي  قامة حد ئق  ملحيط رقم 

 20210  - بوعزة  لنو صر   د ر   85

 : ل  نتيجة   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

إن د م  ألنشطة للشركة.

ب  قامة  مقر  لتصفية  حدد  و 

بوعزة  د ر   85 رقم  حد ئق  ملحيط 

20210  لد ر  لبيضاء   -  لنو صر  

 ملغرب. 

و عيا:

و  بنيس  هشام    لسيد)ة( 

عنو نه) (  قامة حد ئق  ملحيط رقم 

85 د ر بوعزة  لنو صر 20210  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857365.

604I

EUREXMA

OLK HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

OLK HOLDING  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 59 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لسادس رقم 18 

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.272109

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   27 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( س يد   ملتوكل 
حصة  جتماعية   16.667  لودغيري 
حصة لفائدة    6.666.700 من أصل 
مصمم  محمد    كريم  )ة(    لسيد 

بتاريخ 27 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857135.

605I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

WAKHA BIKE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
5ا شارع محمد  لخامس  لطابق 5 

رقم 17 ، 90000، طنجة  ملغرب
WAKHA BIKE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 12 

خالد بن  لوليد  لطابق  لثالث رقم 
8 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
715ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WAKHA BIKE
غرض  لشركة بإ2جاز : بيع  لسلع 
في  بالتقسيط  و لترفيهية   لثقافية 

 ملتاجر  ملتخصصة.
 12 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
خالد بن  لوليد  لطابق  لثالث رقم 

8 - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 LIMA BLANCO JORGE  لسيد 
ANTONIO :  50 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة.
 RODRIGUEZ  لسيد 
حصة   CAMACHO DARIO :  50

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 LIMA BLANCO JORGE  لسيد 
إسبانيا  عنو نه) (   ANTONIO

28000 إسبانيا إسبانيا.
 RODRIGUEZ  لسيد 
عنو نه) (   CAMACHO DARIO

إسبانيا 28000 إسبانيا إسبانيا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 LIMA BLANCO JORGE  لسيد 
إسبانيا  عنو نه) (   ANTONIO

28000 إسبانيا إسبانيا
 RODRIGUEZ  لسيد 
عنو نه) (   CAMACHO DARIO

إسبانيا 28000 إسبانيا إسبانيا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262504.

606I

مستأمنة سامي للمحاسبة

 ABOULHORMA
IMMOBILER

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة سامي للمحاسبة
حي ميمونة رقم 55 بلوك ا  لطابق 
 ألول بني مالل ، ا2300، بني مالل 

 ملغرب
 ABOULHORMA IMMOBILER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لسفلي 
رقم 6 زنقة ا  لصوم ة  - 23010 

بني مالل  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
13653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABOULHORMA IMMOBILER
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري و مقاول  عمال  لبناء.
:  لسفلي  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم 6 زنقة ا  لصوم ة  - 23010 بني 

مالل  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  بو  لحرمة فؤ د 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  بو  لحرمة فؤ د عنو نه) ( 
بني   23000   84 رقم  تونس  شارع 

مالل  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  بو  لحرمة فؤ د عنو نه) ( 
بني   23000   84 رقم  تونس  شارع 

مالل  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 1446.
607I

NA CONSEIL

TARMALIA SARL 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

NA CONSEIL
 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC

 TARMALIA SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع ا 
د.م.م  قامة خالد رقم 10 طابق 2 
طريق تاركة مر كش مر كش 000ا 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
39ا132.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( فنسنت  ميشيل 
من  حصة  جتماعية   50 ري  هنري 
)ة(  حصة لفائدة   لسيد   50 أصل 
 20 فنسنت ميشيل هنري ري بتاريخ 

2نا2ر 2023.
دي  لور نس  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   50 ماري  جوروستارزو أما2ا  
 جتماعية من أصل 50 حصة لفائدة  
 لسيد )ة( لور نس دي جوروستارزو 

أما2ا  ماري بتاريخ 20 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 375اا1.

608I

MK SOLUTIONS

 NEUE CONSULTING ET
MAINTENANCE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وفاة شريك

MK SOLUTIONS
 RUE 14 AMAL 2 IMM 2 3EME
 ETAGE N 8 SIDI BERNOUSSI ،
20000، CASABLANCA MAROC

 NEUE CONSULTING ET
MAINTENANCE  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 13 
زنقة 8 درب فريحة - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
3ا917.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2023 تم  إلعالم  2نا2ر   23  ملؤرخ في 
بوفاة  لشريك محمد   ملودا و توزيع 
لرسم   

ً
تب ا على  لورثة  حصصه 

 2012 أبريل   17 في   إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي :

 166   ، فاطنة لشهب    لسيد)ة( 
حصة.

 6   ، أحمد  ملودا     لسيد)ة( 
حصة.

 6   ، محمد  ملودا     لسيد)ة( 
حصة.

 لسيد)ة( خالد  ملودا  ،  6 حصة.

 لسيد)ة( سمير  ملودا  ،  6 حصة.

 لسيد)ة( فريد  ملودا  ،  6 حصة.
 3   ، فاطمة  ملودا    لسيد)ة( 

حصة.
 3   ، عائشة  ملودا    لسيد)ة( 

حصة.
 3   ، آسمهاا  ملودا    لسيد)ة( 

حصة.
 123   ، 2وس   زكية   لسيد)ة( 

حصة.
 333   ، مارية  ملودا    لسيد)ة( 

حصة.
 لسيد)ة( مونية إحساا  ملودا  ،  

333 حصة.
 لسيد)ة( آدم  ملودا  ،  2 حصة.

 لسيد)ة( زكريا  ملودا  ،  2 حصة.
 1   ، إ2ماا  ملودا    لسيد)ة( 

حصة.
 لسيد)ة( ربي ة ماطو  ،  1 حصة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856434.

609I

SAGEST

YANIS ISTITMAR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
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 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

YANIS ISTITMAR شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم ا11 

تجزئة أهال  ملرجة فاس - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 YANIS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ISTITMAR

:  شغال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

مختلفة  و للبناء 

 الستير د و لتصد2ر.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم ا11 

 30000  - فاس  أهال  ملرجة  تجزئة 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : بلم   لسيد عز  ل رب  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بلم عنو نه) (   لسيد عز  ل رب  

فرنسا 30000  وبيغفيل  فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بلم عنو نه) (   لسيد عز  ل رب  

فرنسا 30000  وبيغفيل  فرنسا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6094.
610I

MULTI KEY

HM CASA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MULTI KEY
تجزئة  ألماا رقم 5  لطابق  ألول 
GH 8 عيا سبع ،  لد ر  لبيضاء ، 

20590،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
HM CASA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  1 تجزئة 
 GH 8 ألماا رقم 5  لطابق  ألول 
عيا سبع - 20590  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571069
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 تسمية  لشركة متبوعة عند  إلقتضاء

.HM CASA : بمختصر تسميتها
:   لتطوير  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري ، أعمال  لبناء...
عنو ا  ملقر  الجتماعي :  1 تجزئة 
 ألماا رقم 5  لطابق  ألول GH 8 عيا 
سبع - 20590  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد قادري :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد هشام نزالني :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  قادري  محمد   لسيد 
حي  لهنا 1 رقم 842  3000ا   لقل ة 

 ملغرب.
عنو نه) (  نزالني  هشام   لسيد 
  26202 0ا  2اسميا  لرقم  تجزئة 

 لدروة برشيد  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  قادري  محمد   لسيد 
حي  لهنا 1 رقم 842  3000ا   لقل ة 

 ملغرب 
عنو نه) (  نزالني  هشام   لسيد 
  26202 0ا  2اسميا  لرقم  تجزئة 

 لدروة برشيد  ملغرب 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857416.

611I

Chtita ayyoub

JUST FOR YOU CAR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

Chtita ayyoub
 hay saada ain taoujdate ، 16
51100، Ain taoujdate Maroc

JUST FOR YOU CAR شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  محل 

بالطابق  ألر�سي رقم 22 زنقة  مكاال 
 لنرجس أ - 30000  فاس   ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.67171

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 02 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
 ملقر  الجتماعي  لحالي للشركة من « 
زنقة   22 محل بالطابق  ألر�سي رقم 
فاس     30000  - أ   مكاال  لنرجس 
5  قامة نور  «محل رقم  إلى   ملغرب» 
2 حي  لفقيه سحنوا بورمانة شارع 
  30000  - موالي رشيد طريق صفرو 

فاس   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6041.
612I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 ZGOUNDER MILLENIUM»
 SILVER MINING - S.A Par

abréviation « ZMSM
إعالا مت دد  لقر ر ت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
185شارع عبد  ملومن وليلي بارك 
 لطابق3 رقم 11 ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
 ZGOUNDER MILLENIUM«
 SILVER MINING - S.A Par

abréviation « ZMSM  «شركة  
 ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: تقاطع 
شارع  بن سينا و زنقة أبو رياا 
 لفلكي - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
33اا29 .

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 26 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: إسقالة  ملد2ر  إلد ري،  ملكتب 
و ملناجم  للهيدروكربونات   لوطني 
تمثله  ملد2رة  )ONHYM(،   لذي 

 ل امة  لسيدة بنخضرة أمينة؛
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
جد2د:  لسيد  إد ري  مد2ر  ت ييا 
مغربية،  جنسية  محمود،   سواللي 
حامل   ،1981/04/18 ب   ملزد د 

 BL38227 للبطاقة  لوطنية رقم
على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي:  لتصد2ق على تشكيلة جد2دة 
للمجلس  إلد ري:-   لسيد  لو في 
-  لسيد  مصطفى:رئيس  ملد2ر  ل ام 
وأميا  جد2د  مد2ر  إلياس:  إلياس 

 AYA GOLD مجلس  إلد رة - شركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
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بند رقم -:  لذي 2نص على ما2لي: -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857136.

613I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

AGILE CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة
130 شارع  ملتنبي  لطابق 2 ، 

23000، بني مالل  ملغرب
AGILE CONSTRUCTION شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 لثالت رقم 188 شارع  لحسن  لثاني  
- 23000 بني مالل   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
13659

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AGILE  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CONSTRUCTION
:  ألشغال  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ملختلفة
 ألستير د و لتصد2ر.

:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لثالت رقم 188 شارع  لحسن  لثاني  

- 23000 بني مالل   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كمال  لطارقي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : كمال  لطارقي   لسيد 
بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كمال  لطارقي   لسيد 
رقم 90 زنقة طارق بن زياد   23000 

بني مالل بني مالل.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  كمال  لطارقي   لسيد 
 23000 زنقة طارق بن زياد   90 رقم 

بني مالل بني مالل
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 1458.
614I

FINCOSA MARRAKECH

ATLAS DENTAL CLINIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
رقية عمارة 180 بلوك B  لطابق 

 الول  لشقة 7 ، 0000ا، مر كش 
 ملغرب

ATLAS DENTAL CLINIC شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
نخيل تاركة رقم 307 كليز - 0000ا 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132955
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ATLAS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DENTAL CLINIC

مصحة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 السناا.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

0000ا   - كليز   307 نخيل تاركة رقم 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 90.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : كريم  نور  لد2ن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 300   : بوحتيت  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   300   :  لسيد خالد هكو 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد نور  لد2ن كريم عنو نه) ( 

تجزئة  لو زيس رقم 72 تاركة 0000ا 

مر كش  ملغرب.

 لسيد محمد بوحتيت عنو نه) ( 

عملية  لياقوت  تجزئة  ملصمودي 

رقم 3  0000ا مر كش  ملغرب.

 لسيد خالد هكو عنو نه) ( تجزئة 

مر كش  0000ا   16 رقم   52  لفتب 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد نور  لد2ن كريم عنو نه) ( 

تجزئة  لو زيس رقم 72 تاركة 0000ا 

مر كش  ملغرب

 لسيد محمد بوحتيت عنو نه) ( 

عملية  لياقوت  تجزئة  ملصمودي 

رقم 3  0000ا مر كش  ملغرب

 لسيد خالد هكو عنو نه) ( تجزئة 

مر كش  0000ا   16 رقم   52  لفتب 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم ا35اا1.

615I

VUE D’EXPERTS

 SOCIETE DE

 CONSTRUCTIONS

 MECANIQUES ET

 ELECTRIQUES DE LA CROIX

D›ARGENT AU MAROC

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

خفض رأسمال  لشركة

VUE D’EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE CONSTRUCTIONS

 MECANIQUES ET

 ELECTRIQUES DE LA CROIX

D’ARGENT AU MAROC شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 

ثانوي 315 حي  لنصر٬ لهر وييا  

مد2ونة - 90ا29  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.285701

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2022 دجنبر   22 في   ملؤرخ 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  خفض 

أي  درهم»   5.759.000,00» قدره 

إلى  درهم»   20.000.000,00» من 

عن طريق  درهم»  «1.000,00ا2.ا1 

: تخفيض عدد   ألسهم.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857500.

616I
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VUE D’EXPERTS

 SOCIETE DE
 CONSTRUCTIONS
 MECANIQUES ET

 ELECTRIQUES DE LA CROIX
D›ARGENT AU MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

VUE D’EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE DE CONSTRUCTIONS

 MECANIQUES ET
 ELECTRIQUES DE LA CROIX
D’ARGENT AU MAROC شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 
ثانوي 315 حي  لنصر٬ لهر وييا  
مد2ونة - 90ا29  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.285701

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2022 دجنبر   22 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم»   18.400.000,00»
إلى  درهم»   1.600.000,00» من 
«20.000.000,00 درهم» عن طريق :  

تقد2م حصص نقد2ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857500.
617I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

ماكرو سيرفيس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC

ماكرو سيرفيس شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 تجزئة   
 لجماعية سيدي م روف  لد ر 
 لبيضاء - 2000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
0517ا3.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   18 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
نهيري  مر د  )ة(   تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   3.000
3.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( خالد 

عمر ا بتاريخ 18 2نا2ر 2023.
نهيري  مر د  )ة(   تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية من أصل   12.000
12.000 حصة لفائدة   لسيد )ة(  2ن 

جي نا  بتاريخ 18 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857360.
618I

فيدكات

OVLR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور  ملد2نة 

 لجد2دة مكناس ، 50000، مكناس 
 ملغرب

OVLR شركة ذ ت مسؤلية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 
23-ا2 شقة رقم ا تجزئة تافوكت 
سيدي س يد - 0ا500 مكناس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
257اا.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 دجنبر   31 في   ملؤرخ 
مسؤلية  ذ ت  شركة   OVLR حل 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

شقة  ا23-2  رقم  مقرها  إلجتماعي 
تجزئة تافوكت سيدي س يد  ا  رقم 

- 0ا500 مكناس  ملغرب نتيجة ل دم 

تحقيق هدف  لشركة.

و عيا:

و  كريم   ملقر وي   لسيد)ة( 
 72 رقم   2 حي  لسالم  عنو نه) ( 

مكناس  0ا500   س يد   سيدي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ 31 دجنبر 2022 وفي رقم -23

ا2 شقة رقم ا تجزئة تافوكت سيدي 

س يد - 0ا500 مكناس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1600.

619I

ML EXPERTS

 SAFRAN ENGINEERING

SERVICES MAROC
إعالا مت دد  لقر ر ت

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SAFRAN ENGINEERING

SERVICES MAROC «شركة  

 ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: مطار 

محمد  لخامس  لد ر  لبيضاء - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

2207ا1.

بمقت�سى مد والت مجلس  إلد رة 

 ملؤرخ في 21 2ونيو 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

من  دور ند  برونو   ستقالة  لسيد 

منصبه ك ضو في  ملجلس  إلد ري.

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي:  
من  سفير  فالنتيا   ستقالة  لسيد 
منصبه ك ضو في  ملجلس  إلد ري و 

رئيس مد2رعام للشركة
على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 
عضو  منصب  في  ما2لي:   لت ييا 
مجلس إد رة ورئيس مد2رعام جد2د 
وذلك طو ل  للشركة بشكل مؤقت، 
،أي   ملدة  ملتبقية من وال2ة سلفه  
للمو فقة  حتى  ن قاد  لجمع  ل ام 
للسنة  ملنتهية  على  لبيانات  ملالية 
في 31 ديسمبر   2025  لسيد غيوم 
 1979 ما2و   6 ،  ملولود في  كوستيس 
 62 في  مقيم   ، فرن�سي  لجنسية   ،
شارع دي شارم ، 70ا31 فونسوربيه 
رقم  جو ز  لسفر  وحامل   - )فرنسا( 

15AI06076 ؛       
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ستقالة  لسيد غيوم كوستيس من 

منصبه كمد2ر عام منتدب للشركة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856718.
620I

ME FIDUCIAIRE 

TUFTINGGUN SARL AU 
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC
 TUFTINGGUN SARL AU شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 101 شارع 
موالي عبد  ل زيز  قامة  لصنوبر 
مكتب رقم ا0  لقنيطرة 000ا1 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

68085



3347 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TUFTINGGUN SARL AU

:  لتجارة  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 إللكترونية.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 101 شارع 

عبد  ل زيز  قامة  لصنوبر  موالي 

000ا1  ا0  لقنيطرة  رقم  مكتب 

 لقنيطرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : رشيد  لقرمودي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد رشيد  لقرمودي عنو نه) ( 

ا2 شارع د بر ي06000 نيس فرنسا 

06000 فرنسا فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد رشيد  لقرمودي عنو نه) ( 

ا2 شارع د بر ي06000 نيس فرنسا 

06000 فرنسا فرنسا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 193ا9.

621I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE AVCI
CONSULTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
توسيع نشاط  لشركة 

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

  SOCIETE AVCI CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  الجتماعي   قامة 
نورماندي عمارة ب ا  لطابق ا 
تجزئة  لنجد - 000ا2  لجد2دة 

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.11699

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   25 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
 لتصميم و لتطوير وجميع أعمال 

 لبناء ) ستير د - تصد2ر(.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 28 نونبر 

2022 تحت رقم 29465.

622I

 ئتمانية بياا حناا

GHETTO FAMILY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية بياا حناا
عرصة مل اش طريق  ملستودع 

 لبلدي رقم 7ا1 مر كش ، 0000ا، 
مر كش مر كش

GHETTO FAMILY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مركز 
 العمال زينيت شارع مسلم بوكار 
شقة بالدور  لثالث رقم ا1 باب 
دكالة  - 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
132841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GHETTO FAMILY
تنظيم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لفغاليات  لثقافية و لفنية.
مركز   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بوكار  مسلم  شارع  زينيت   العمال 
باب  ا1  رقم  بالدور  لثالث  شقة 

دكالة  - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ميشيل  جوا  فرونسو    لسيد 
 100 بقيمة  حصة   50   : ليكغوس 

درهم للحصة.
:   لسيد ماتيو فرونسو  ليكغوس 
950 حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
ميشيل  جوا  فرونسو    لسيد 
بينكريك   6700 عنو نه) (  ليكغوس 
س ت 22101 م س ليوا فا  ثا نوس  

89123 ليوا فرنسا.
ليكغوس  فرونسو   ماتيو   لسيد 
عنو نه) ( 2 ك غ دو س ا  و ل مار�سي 
  89123 فرنسا   مونتبوليي  090ا3 

مونتبوليي فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
ليكغوس  فرونسو   ماتيو   لسيد 
عنو نه) ( 2 ك غ دو س ا  و ل مار�سي 
  89123 فرنسا   مونتبوليي  090ا3 

مونتبوليي فرنسا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم ا121.
623I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

ABWAB OZTE SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU
رقم 1 بنا2ة 46.47 تجزئة  ملركز, 

شارع محمد  لخامس ورز ز ت ، 

5000ا، ورز ز ت  ملغرب

ABWAB OZTE SARL AU  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  غبالو 

تيفر تيا ترميكت ورز ز ت  - 5000ا 

ورز ز ت   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABWAB OZTE SARL AU

:  لتسيير  بإ2جاز  غرض  لشركة 

و الستغالل  لفالحي.

دو ر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 -  غبالو تيفر تيا ترميكت ورز ز ت  

5000ا ورز ز ت   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد ناجم  لحسيا  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (   لسيد ناجم  لحسيا  
5000ا  09  لحي  ملحمدي   فيال رقم 

ورز ز ت  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد ناجم  لحسيا  
5000ا  09  لحي  ملحمدي   فيال رقم 

ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 56.
624I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 انجينييريا اي كونطرول 
فيروفيارو ا س ف 

 INGENIERIA Y CONTROL«
FERROVIARIO «ICF

شركة  ملساهمة
تحويل مكاا فرع تابع للشركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

90 شارع 2وسف إبن تاشفيا رقم 
85 ، 90000، طنجة  ملغرب

  نجينيير2ا  ي كونطرول فيروفيارو 
 INGENIERIA Y» س ف  

   CONTROL FERROVIARIO «ICF
«شركة  ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي ال 
غر نجا رقم ا7 تكملة بوالند 
 LA GRANJA ( لكوبيند س 

NUM 74 Compllem.POL.IND.
 - - )ALCOBENDAS 281085

مدريد  سبانيا.
«تحويل مكاا فرع تابع للشركة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.99593
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تقرر   2022 شتنبر   15 في   ملؤرخ 
لشركة   تابع  فرع  مكاا  تحويل 
 نجينيير2ا  ي كونطرول فيروفيارو   
 INGENIERIA Y CONTROL» س ف
زنقة   8 من     FERROVIARIO «ICF
 ،  لقا�سي  ملكي  لبيطوريبينيد 
سوي�سي  - -  لرباط  ملغرب إلى 183، 
 NREA CENTER شارع ولي  ل هد ا 

مركز محلي  رقم 25 - - طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132998.

625I

SUD INVEST CONSULTING

تيبالدي اند فيس
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة  لقبطاا  ريكي  قامة  2زيس 

 GUELIZ، 11 لطابق 2  لشقة رقم 
40000، MARRAKECH MAROC

تيبالدي  ند فيس شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زينيت 

بيزيس سانتر شارع ملسم تجزئة بوكار 
 لطابق 3 شقة رقم ا1باب دكالة  - 

0030ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133057
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   17
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : تيبالدي 

 ند فيس.
د ر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لضيافة.
زينيت   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بيزيس سانتر شارع ملسم تجزئة بوكار 
 - ا1باب دكالة   3 شقة رقم   لطابق 

0030ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

دكني  طانيا  ستر2د   لسيدة 
 100 1.000 حصة بقيمة    : تيبالدي 

درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
دكني  طانيا  ستر2د   لسيدة 
000ا9  تيبالدي عنو نه) (  ملكسيك 

مريد   ملكسيك.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
دكني  طانيا  ستر2د   لسيدة 
000ا9  تيبالدي عنو نه) (  ملكسيك 

مريد   ملكسيك
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 91ااا1.

626I

مكتب  ملحاسبة

 STE TARWA LAGHROUS
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
ت ييا مسير جد2د للشركة

مكتب  ملحاسبة
5 زنقة عبد  ملومن بن علي ، 
52000،  لرشيد2ة  ملغرب

  STE TARWA LAGHROUS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر 

 لبر ني  مدغرة  لرشيد2ة - 52000 
 لرشيد2ة  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.13571
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 21 أكتوبر 2022 تم ت ييا 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( بوبكر 

عبد  لرحيم  كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ 28 نونبر 

2022 تحت رقم 942/2022.

627I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

L.M AMNINTRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع  لحسن  لثاني قل ة  مكونة 
تنغير ، 5200ا، قل ة  مكونة  ملغرب
L.M AMNINTRAV شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  2ت 2ول 
قل ة  مكونة - 5200ا تنغير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

4269
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 L.M  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMNINTRAV
مقاولة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء و  الشغال  ملختلفة 
بيع لو زم  ملكتب.

:  2ت 2ول  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
قل ة  مكونة - 5200ا تنغير  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد مصطفى  ملند2لي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  لحسيا  زكار :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

مصطفى  ملند2لي   لسيد 
قل ة  مكونة  2ول  عنو نه) (  2ت 

5200ا تنغير  ملغرب.
عنو نه) (   لسيد  لحسيا  زكار 
5200ا تنغير   2ت 2ول قل ة  مكونة 

 ملغرب.
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و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مصطفى  ملند2لي   لسيد 

قل ة  مكونة  2ول  عنو نه) (  2ت 

5200ا تنغير  ملغرب

عنو نه) (   لسيد  لحسيا  زكار 

5200ا تنغير   2ت 2ول قل ة  مكونة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بتنغير    البتد ئية 

2023 تحت رقم ا7.

628I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

WAD DADESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع  لحسن  لثاني قل ة  مكونة 

تنغير ، 5200ا، قل ة  مكونة  ملغرب

WAD DADESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  2ت 

عبدوا بومالن د دس تنغير - 5200ا 

تنغير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

271ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 WAD  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.DADESS

مقاولة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء و  الشغال  ملختلفة

نقل  لبضائع للغير

كر ء  مل د ت

بيع لو زم  ملكتب.

:  2ت  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
عبدوا بومالن د دس تنغير - 5200ا 

تنغير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عبدوني  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد عبد هللا  عبو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عبدوني  محمد   لسيد 
تنغير  د دس  بومالن  عبدوا   2ت 

5150ا تنغير  ملغرب.
عنو نه) (  هللا  عبو  عبد   لسيد 
تنغير  د دس  بومالن  عبدوا   2ت 

5150ا تنغير  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  عبدوني  محمد   لسيد 
تنغير  د دس  بومالن  عبدوا   2ت 

5150ا تنغير  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بتنغير    البتد ئية 

2023 تحت رقم 75.
629I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

PRINTSIDE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع  لحسن  لثاني قل ة  مكونة 
تنغير ، 5200ا، قل ة  مكونة  ملغرب
PRINTSIDE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

د دس بومالن د دس تنغير - 5150ا 
تنغير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
255ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRINTSIDE

 - مطب ة   : غرض  لشركة بإ2جاز 

بيع لو زم  ملكتب - تنظيم  لحفالت -.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

د دس بومالن د دس تنغير - 5150ا 

تنغير  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

:  660 حصة   لسيد  حمد  غر ز 

بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة  0ا3    :  لسيد 2د2ر  غر ز 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  حمد  غر ز عنو نه) (  لحي 

5150ا   لجد2د بومالن د دس تنغير 

تنغير  ملغرب.

 لسيد 2د2ر  غر ز عنو نه) (  لحي 

5150ا   لجد2د بومالن د دس تنغير 

تنغير  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  حمد  غر ز عنو نه) (  لحي 

5150ا   لجد2د بومالن د دس تنغير 

تنغير  ملغرب

 لسيد 2د2ر  غر ز عنو نه) (  لحي 

5150ا   لجد2د بومالن د دس تنغير 

تنغير  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   25 بتاريخ  بتنغير    البتد ئية 

2023 تحت رقم 52.

630I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

SE INNOVATION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع  لحسن  لثاني قل ة  مكونة 
تنغير ، 5200ا، قل ة  مكونة  ملغرب
SE INNOVATION شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 
رقم 1 قل ة  مكونة تنغير - 5200ا 

تنغير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

253ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INNOVATION
مقاولة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
لو زم   - و الشغال  ملختلفة   لبناء 

 مل لوماتية
مقاولة  ملر قبة و لحما2ة.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - قل ة  مكونة تنغير   1  لسالم رقم 

5200ا تنغير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
: خاطيري  عبد ملن م    لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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خاطيري  عبد ملن م   لسيد 

قل ة   1 رقم  حي  لسالم  عنو نه) ( 

 مكونة تنغير 5200ا تنغير  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
خاطيري  عبد ملن م   لسيد 

قل ة   1 رقم  حي  لسالم  عنو نه) ( 

 مكونة تنغير 5200ا تنغير  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا2  بتاريخ  بتنغير    البتد ئية 

2023 تحت رقم 51.

631I

AL HISBA FISC

BINA BLADI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا ممثل قانوني للشركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4  RUE 55 2 EME ETAGE

 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

BINA BLADI «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 191 

شارع  لفو ر ت  لطابق  لثالث حي 

عادل   لحي  ملحمدي - 20230  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

«ت ييا ممثل قانوني  للشركة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.461207

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

وتب ا   2023 2نا2ر   20 في   ملؤرخ 

ت ييا  تقرر  الستقالة  ملسير  لحالي 

 ملمثل)2ن(  لقانوني)2ن(: 

-  سبيل 2اسر

-  سبيل عبد  للطيف 

ذ ت  شركة   BINA BLADI  -

مقرها   ملسؤولية  ملحدودة  لكائن 

شارع  لفو ر ت   191 ب:   إلجتماعي 

عادل   لحي  حي   لطابق  لثالث 

20230  لد ر  لبيضاء   ملحمدي 

 ملغرب
عند  رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء: 461207

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857505.

632I

ELHANBALI CONSEILS SARL

KHADARCOM خضار كوم
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 4 LOT 3 MARS
 BERRECHID BP 52 POSTE
 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC
KHADARCOM خضار كوم شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي   لرقم 
30 شارع محمد  لخامس  لطابق 
3 تجزئة  ليسر برشيد - 26100  

برشيد  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

KHADARCOM خضار كوم.
غرض  لشركة بإ2جاز :  بيع  ملو د 

 لغذ ئية بالتقسيط.
:   لرقم  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 3 شارع محمد  لخامس  لطابق   30
تجزئة  ليسر برشيد - 26100  برشيد 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد خالد مهدي 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : مصطفى   لسيد  لهادي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خالد مهدي عنو نه) ( 329 

حي  لتضامن   شارع  لحسن  لثاني 

26100 برشيد  ملغرب.

 لسيد  لهادي مصطفى عنو نه) ( 

ضي ة شيماء  لبصاصلة  ملباركييا  

26100 برشيد  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد خالد مهدي عنو نه) ( 329 

حي  لتضامن   شارع  لحسن  لثاني 

26100 برشيد  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   البتد ئية ببرشيد  

2023 تحت رقم 190.

633I

NEOEXPERT CONSULTING

أكسيجين مانتنانس
شركة  لتوصية باألسهم 

تغيير تسمية  لشركة

NEOEXPERT CONSULTING

 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES RIBH D BIR ANZARANE، 3،

CASABLANCA MAROC

أكسيجيا مانتنانس شركة  لتوصية 

باألسهم 

وعنو ا مقرها  الجتماعي تجزءة لينا 
رقم 259 سيدي م روف - 20000 

 لد ر  لبيظاء  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم تغيير   2022 نونبر   30  ملؤرخ في 

«أكسيجيا  من  تسمية  لشركة 

«سامسيك مانتنانس  إلى  مانتنانس» 

ماروك».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 4089.

634I

FIDIRECTE

EXTRA BITUME
إعالا مت دد  لقر ر ت

FIDIRECTE

ساحة آل 2اسر، إقامة   ملنصورية، 

طابق  لثالث رقم 6، بيلفيد2ر ، 

20300،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

EXTRA BITUME «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 46 شارع 

 لزرقطوني،  لطابق 2، رقم 6 - - 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

31اا7ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 10 ماي 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي:  

 ملو فقة على بيع أسهم  لسيد عبد 

هللا زميميتى و لسيد هشام زميميتى 

و لسيد  منير  لصالح  لسيد جو د   ،

أحمد منير.   لسيد عبد هللا زميميتى 

 200 منير  جو د  إلى:  لسيد  2بيع 

سهم. و لسيد أحمد منير 100 سهم.  

 لسيد هشام زميميتى 2بيع إلى  لسيد 

أحمد منير 300 سهم.

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي: تغير نشاط  لشركة من تأجير و 

 ستغالل  ل قار ت إلى تخزين  لسلع 

لصالح  لشركة أو للغير

على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 

من  تغيير  سم  لشركة  ما2لي: 

 MAGHREB إلى   EXTRA BITUME

ENTREPOSAGE

قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحويل  ملقر  لرئي�سي للشركة من 46 
رقم 6   ،2 شارع  لزرقطوني،  لطابق 

 لد ر  لبيضاء إلى   ملنطقة  لصناعية 
  E )زنقة   عيا  لسبع زنقة  لقاهرة  

سابقا(  لد ر  لبيضاء 

قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي:  

 ستقالة  ملد2ر  لحالي للشركة  لسيد 

عمر  لتاربي
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قر ر رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي:  

للشركة   لسيد  جد2د  مد2ر  ت ييا 

جو د منير ملدة غير محددة

قر ر رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا  لنظام  ألسا�سي  للشركة 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

لحساب  لشركة  تخزين  لسلع 

ولحساب  لغير

على  2نص  3:  لذي  رقم  بند 

 MAGHREB  : ما2لي: تسمية  لشركة 

ENTREPOSAGE

بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

للشركة:  ملنطقة   ملقر  لرئي�سي 

 لصناعية عيا  لسبع زنقة  لقاهرة   
)زنقة  E  سابقا(  لد ر  لبيضاء 

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

على  لنحو  رأس  ملال  توزيع  سيتم 

 200  لتالي:  لسيد عبد هللا زميميتى 

 200 زميميتى  هشام  سهم.  لسيد 

سهم.   200 منير  سهم  لسيد جو د 

 لسيد أحمد منير 00ا سهم

على  2نص  15:  لذي  رقم  بند 

ما2لي:  ت ييا  لسيد جو د منيرمسير  

للشركة ملدة غير محددة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 4960.

635I

HI GEST SARL AU

OZIDOZID
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 13 حي  لرجا فاهلل  لنخيل 

 لشمالي ، 40060، مر كش  ملغرب

OZIDOZID شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

ي قوب  ملنصور تجزئة بوكار رقم 52 

شقة 3 - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9ا1329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OZIDOZID

:  لبيع  بإ2جاز  غرض  لشركة 

وأجهزة  للم د ت  بالتقصيط 

 مل لوماتية.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

ي قوب  ملنصور تجزئة بوكار رقم 52 

شقة 3 - 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  أوريز   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  أوريز   لسيد 

بوكار  تجزئة  ي قوب  ملنصور  شارع 
مر كش  0000ا   3 شقة   52 رقم 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  محمد  أوريز   لسيد 

بوكار  تجزئة  ي قوب  ملنصور  شارع 
مر كش  0000ا   3 شقة   52 رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 350اا1.

636I

ACHAHBAR E-COMSERVICES SARL AU

location zdouki
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ACHAHBAR E-COMSERVICES
SARL AU

ص.ب رقم 10 بني بوعياش 
 لحسيمة ، 32050،  لحسيمة 

 ملغرب
location zdouki شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 12 زنقة 
باب برد حي أكاد2ر بني بوعياش  - 

32050  لحسيمة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

003ا 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.location zdouki
كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدوا سائق.
زنقة   12  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - بوعياش   بني  أكاد2ر  حي  برد  باب 

32050  لحسيمة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد خالد زدوقي 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : جو د  لحد دي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  زدوقي  خالد   لسيد 
 32050 بوعياش  بني  حي  ز كيرا 

 لحسيمة  ملغرب.

 لسيد جو د  لحد دي عنو نه) ( 

 32050 بوعياش  بني  حي  ز كيرا 

 لحسيمة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  زدوقي  خالد   لسيد 

 32050 بوعياش  بني  حي  ز كيرا 

 لحسيمة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم -.

637I

HI GEST SARL AU

WIDANE ARTISANAT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 13 حي  لرجا فاهلل  لنخيل 

 لشمالي ، 40060، مر كش  ملغرب

WIDANE ARTISANAT شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر سكاا 

أوالد حسوا بنسا�سي - 0000ا 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 مارس   21

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WIDANE ARTISANAT

ورشة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

لتصنيع وتوزيع أي منتج حرفي.
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دو ر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - بنسا�سي  حسوا  أوالد  سكاا 

0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لهادي  محسن   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لهادي  محسن   لسيد 
حسوا  أوالد  سكاا  دو ر  عنو نه) ( 

بنسا�سي 0000ا مر كش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لهادي  محسن   لسيد 
حسوا  أوالد  سكاا  دو ر  عنو نه) ( 

بنسا�سي 0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 301اا1.

638I

2A CONSEIL

ZKH CONSULTING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

2A CONSEIL

 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME

 ETAGE SIDI MAAROUF A

 COTE DE COLLEGE ABOU

 BAKR ESSEDIK، 20100،

CASABLANCA MAROC

ZKH CONSULTING شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

سمية  إلقامة 82  لطابق 2 رقم ا 

حي  لنخيل  لد ر  لبيضاء - 0ا203 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570979

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ZKH  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.CONSULTING
:  لغرض  بإ2جاز  غرض  لشركة 
من  كل  في  هو  لقيام  من  لشركة 
إما بالنيابة عنها أو   ملغرب و لخارج، 

نيابة عن أطر ف ثالثة:

 مكتب  ستشاري  تصاالت
  ملشورة و لدعم في مجال  ألعمال
وإد رة  ملو قع  وإنتاج  تصميم   
و ألدو ت  لرقمية   إللكترونية 

 ملختلفة
 تاجر في  لخدمات

  ملشتر2ات و ملبي ات بشكل عام؛
 تمرين.

 شر ء وبيع وتسويق جميع  ألثاث 
 إللكتروني وأجهزة  لحاسوب.
  ل نا2ة باإلصالح و لصيانة

وبيع  للو زم  ملكتبية  شر ء   
و للو زم  ملدرسية.

  ستير د وتصد2ر.
 أي تقد2م للخدمات،

أعمال  ملقاول  ل ام،  لهندسة   
 ملدنية،  إلنشاء ت  ملختلفة 
أعمال  لحفر،  لطرق،  و لتطوير، 
خطوط  ألنابيب،  لسباكة،  ل زل 
 ملائي،  لطالء،  لصرف  لصحي، 
على   لكهرباء،  لطالء،  لنجارة 
 لخشب و ألملنيوم وبشكل عام جميع 

 ألعمال  ل امة و لخاصة.
و لشر ء  و لتمثيل    الستير د 
بجميع  أعم  ملتاجرة  وبشكل  و لبيع 

أشكالها؛

فإا  ملشاركة  أعم،  وبشكل   

 ملباشرة للشركة في جميع  مل امالت 

أو  أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 

 ألور ق  ملالية أو  ل قار ت  ملت لقة 

كلًيا أو  بشكل مباشر أو غير مباشر، 

جزئًيا، بو حدة أو أخرى من  مل امالت 

أو  لتسهيل  وذلك  أعاله  إليها   ملشار 

ت زيز  و تطوير نشاط  لشركة..
زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
سمية  إلقامة 82  لطابق 2 رقم ا حي 

 لنخيل  لد ر  لبيضاء - 0ا203  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد حافيض عادل  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حافيض عادل  عنو نه) ( 

5 شقة  46  ورونج مارينا   ل مارة ك 

دور تامسنا  12200 تامسنا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حافيض عادل  عنو نه) ( 

5 شقة  46  ورونج مارينا   ل مارة ك 

دور تامسنا  12200 تامسنا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857377.

639I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

ماكرو سرفس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

 BD SIDI MOHAMED BEN 11

 ABDELLAHRES DAR SALAM

 BORGOGNE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC

ماكرو سرفس  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 تجزئة 
 لجماعية سيدي م روف - 20000  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
0517ا3.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   18  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(   جد2د  مسير 

عمر ا خالد كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857360.
640I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

HAPPY WHEELS CAR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
د ر  لبر و  الحساا عمارة - د - رقم 1 
شارع  بن سينا  لد ود2ات مر كش ، 

40080، مر كش  ملغرب
HAPPY WHEELS CAR شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 2139 
م طا هللا  سكجور متجر رقم 1 - 

0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133051
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 HAPPY : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.WHEELS CAR
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:  2جار  بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لسيار ت بدوا سائق.

رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
2139 م طا هللا  سكجور متجر رقم 

1 - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حمدوش مصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مصطفى  حمدوش   لسيد 
حي  زنقة  لشاوية   58 عنو نه) ( 
13100  لد ر  بوزنيقة  عتماا 

 لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مريم  عبد  لوهاب   لسيد  بن 
عنو نه) ( شارع عقبة  بن نافع زنقة 
 93000 تطو ا   11 رقم   لغروب 

تطو ا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144476.
641I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

 STE HIFAD DE TRAVAUX T
FOURNITURES DIVERS

إعالا مت دد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
) MOHAMED  ) FLM

رقم 30 مكرر زنقة شيخ  لإلسالم 
بل ربي  لو د لحمر ، 52000، 

 لرشيد2ة  ملغرب
 STE HIFAD DE TRAVAUX T

FOURNITURES DIVERS  «شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم 
11 مكرر زنقة بني هالل  - 52000 

 لرشيد2ة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.3107

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1.:  لذي 2نص على ما2لي: 

بيع و تفويت حصص
قر ر رقم 2.:  لذي 2نص على ما2لي: 

رفع رأسمال  لشركة
قر ر رقم 3.:  لذي 2نص على ما2لي: 

إضافة نشاط
قر ر رقم ا.:  لذي 2نص على ما2لي: 

تسمية  ملسير
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
1:  لذي 2نص على  بند رقم بند 
موالي  قسيمي  باع  لسيد  ما2لي: 
 200 أي  حصصه  جميع  مصطفى 
حصة للسيد صالحي علوي  حفيظ 

2:  لذي 2نص على  بند رقم بند 
ما2لي:  لرفع من رأسمال  لشركة من 

0000ا إلى 100000 درهم
3:  لذي 2نص على  بند رقم بند 
إضافة نشاط تحويل  ألمو ل  ما2لي: 

إلى نشاط  لشركة
ا:  لذي 2نص على  بند رقم بند 
علوي  صالحي  ت ييا  لسيد  ما2لي: 

موالي أحمد كمسير وحيد  للشركة 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 67/2023.
642I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»ACIL aNI«
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000،  لجد2دة  ملغرب
«ACIL aNI» شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

أطلس، عمارة 5ا،  لطابق  لر بع، 
رقم 16،  مل اريف،  لد ر  لبيضاء. - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ACIL» :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.«aNI

بيع   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وصناعة  ملو د  لكيماويات للتنظيف. 

 لتجارة. -  الستير د و لتصد2ر..

زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

5ا،  لطابق  لر بع،  عمارة  أطلس، 

 - 16،  مل اريف،  لد ر  لبيضاء.  رقم 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  عبدهللا  مصابب :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  عبدهللا  مصابب عنو نه) ( 

000ا2  مبنى  لوفاء،  تجزئة  ا2، 

 لجد2دة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  عبدهللا  مصابب عنو نه) ( 

000ا2  مبنى  لوفاء،  تجزئة  ا2، 

 لجد2دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856860.

643I

MASPLU SARL AU

MASPLU SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MASPLU SARL AU

177 رنقة 12 حي  لوحدة 01 ، 

70000،  ل يوا  ملغرب

MASPLU SARL AU شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 177 زنقة 
12 حي  لوحدة 01  - 70000  ل يوا 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

533اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MASPLU SARL AU

:  الستير د  غرض  لشركة بإ2جاز 

و  لتصد2ر،تجارة، لنقل  لطرقي 
للبضائع لحساب  لغير على  ملستوى 

و  لدولي، لنقل  لطرقي   لوطني 
للبضائع للحساب  لخاص،ناقل بري 

دولي لألمت ة  لغير مصحوبة لحساب 

 لغير،توزيع  ملو د  لغد ئية،أشغال 

مت ددة و بناء....
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 177 زنقة 
12 حي  لوحدة 01  - 70000  ل يوا 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3354

 1.000   : لحرش   لسيد  محمد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لحرش   لسيد  محمد 
 فينيد  دو مدريد رقم 31 ب 06 ب د 

أ  50001 سرقسطة  سبانيا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  لحرش   لسيد  محمد 
 فينيد  دو مدريد رقم 31 ب 06 ب د 

أ  50001 سرقسطة  سبانيا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال يوا  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 3962.
644I

بوخليف

AHL GHABA NEGOCE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

بوخليف
 لدشيرة  لجهاد2ة  نزكاا  نزكاا  2ت 

ملول، 82000،  لدشيرة  ملغرب
AHL GHABA NEGOCE  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  2ت 
و كمار و د  لصباء بيوكرى بيوكرى 

85000 بيوكرى  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25057
 07 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 فبر 2ر 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AHL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GHABA NEGOCE

:  ل مل  بإ2جاز  غرض  لشركة 
 ملتنوع و لتنمية 

 نشاء وتطوير ملساحات  لخضر ء
 لتفاوض.

: دو ر  2ت  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بيوكرى  بيوكرى  و د  لصباء  و كمار 

85000 بيوكرى  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  لحافظي سامي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لحافظي سامي عنو نه) ( 
بلوك  ش رقم9ا1  لطابق 01  ركانة 
ملول  865000  2ت  ملول   2ت 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لحافظي سامي عنو نه) ( 
بلوك  ش رقم9ا1  لطابق 01  ركانة 
 2ت ملول 865000  2ت ملول  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   16 بتاريخ   البتد ئية بانزكاا  

2021 تحت رقم 2730.

645I

TC

 PARAPHARMACIE TITI
MED

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

 PARAPHARMACIE TITI MED
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 

تجاري  لكائن بدو ر  لهو ورة  ل مارة 
رقم 3 موالي عبد هللا  قليم  لجد2دة 

- 000ا2  لجد2دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
20239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PARAPHARMACIE TITI MED
بيع   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملنتجات  لصيدالنية وملحقاتها.
- تأجير  مل د ت  لطبية.

- أعمال متنوعة..
محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تجاري  لكائن بدو ر  لهو ورة  ل مارة 
رقم 3 موالي عبد هللا  قليم  لجد2دة 

- 000ا2  لجد2دة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  ل الي  زناك :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 1000  :  لسيد عبد  ل الي  زناك 

بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  ل الي  زناك عنو نه) ( 
ورز ز ت  حد ئق  حي  2ت  كظيف 
5000ا     11 12  لشقة  عمارة 

ورز ز ت  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد  ل الي  زناك عنو نه) ( 
ورز ز ت  حد ئق  حي  2ت  كظيف 
عمارة 12  لشقة 11  5000ا ورز ز ت 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 19 2نا2ر 

2023 تحت رقم 29646.
646I

afaqconseil

Procarte trading
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
Procarte trading شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لحي 
 لصناعي سيدي غانم رقم اا2 
 لطابق  الول مكتب على  ليسار 
مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132951
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Procarte trading
تاجر   1-  : غرض  لشركة بإ2جاز 
قطع غيار للدر جات  -2 تاجر -3 تاجر 
أو وسيط ألد ء  الستير د و لتصد2ر 
)نشاط  إد رة  لخدمة  مقاول  -ا 

 ستشاري(..
:  لحي  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
اا2  رقم  غانم  سيدي   لصناعي 
على  ليسار  مكتب   لطابق  الول 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة حرموش حفيضة  :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :



3355 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

حفيضة  حرموش   لسيدة 
عنو نه) ( دو ر ملكاسم  غو تيم  لحوز 

0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حفيضة  حرموش   لسيدة 
عنو نه) ( دو ر ملكاسم  غو تيم  لحوز 

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 351اا1.

647I

ML EXPERTS

 V
DESIGN&CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
  V DESIGN&CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 265 شارع 
 لزرقطوني ،  لطابق  لتاسع ، رقم 
92 ،  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 V  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DESIGN&CONSTRUCTION

وضع   •  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملخططات و لرسومات و لد2كور ت 

 لد خلية ألي مبنى صناعي وتجاري.
تطوير وتركيب  ملباني و لد2كور   •

للمنازل و لشركات.

إنشاء  ملناظر  لطبي ية   •

 الصطناعية و لحرفية و لفنية.

و لدر سة  و ملشورة  •  ملساعدة 

و لتدريب في  لد2كور و لثقافة  لفنية.

• مشتر2ات وبيع  لسلع  لزخرفية 

و ألعمال  لفنية.

•  ستير د أي بضائع من  لخارج 

وتركيب  ملباني  بتجهيز  تت لق 

و لد2كور للمنازل و لشركات.

غير  أو  مباشر  بشكل  •  ملشاركة 

غرض  ذ ت  شركة  أي  في  مباشر 

مماثل أو مشابه وبشكل أعم جميع 

أو  أو  لتجارية   ل مليات  لخدمية 

أو  أو  ملالية  أو  ل قارية   ملنقولة 

 إلعالنية أو غيرها من  ل مليات  لتي 

قد تكوا مرتبطة بالغرض  ملشار إليه 

أعاله.

 265  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

،  لطابق  لتاسع  شارع  لزرقطوني 
 20000  - ،  لد ر  لبيضاء   92 رقم   ،

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : أ2تكيا  أ2د2نلي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أ2تكيا  أ2د2نلي   لسيد 

 ، أنفا  2اسميا   ،  لد ر  لبيضاء 

شقة  ،  لطابق  لثالث   P بافيليوا 

P3E ؛ *****  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  أ2تكيا  أ2د2نلي   لسيد 

 ، أنفا  2اسميا   ،  لد ر  لبيضاء 

شقة  ،  لطابق  لثالث   P بافيليوا 

P3E ؛ *****  لد ر  لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857041.

648I

ML EXPERTS

MAISON ACH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

MAISON ACH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 9ا شارع 

جوا جورس غوتييه  لطابق 

 لسادس - *****   لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

1اا7اا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  ملؤرخ 

رأسمال  رفع  تم   2023 2نا2ر   05 في 

 1.100.000» قدره  بمبلغ   لشركة 

درهم»   100.000» من  أي  درهم» 

: عن طريق  درهم»   1.200.000»  إلى 

د2وا  لشركة  مع  مقاصة  إجر ء 

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 3 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857113

649I

CMA GESTION

HERMES QUALITY
إعالا مت دد  لقر ر ت

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HERMES QUALITY «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم 2ا 

شارع  لحرية  قامة  لحرية عمارة س 

 لطابق  ألول  لشقة 7ا - - مر كش 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.120657

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 28 نونبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

330 حصة  جتماعية  تفويت  ما2لي: 

من  لسيد  حصة   1000 من  صل 

2وسف صمدو لفائدة  لسيد 2اسيا 

قاطب

على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

160 حصة  جتماعية  تفويت  ما2لي: 

من  لسيد  حصة   1000 من  صل 

عمر  لفائدة  لسيد  قاطب  2اسيا 

محتيج

على  2نص  03:  لذي  رقم  قر ر 

قبول  ستقالة  لسيد 2وسف  ما2لي: 

ثاني للشركة  صمدو بصفته كمسير 

و  بقاء  لسيد عمر محتيج و  لسيد 

2اسيا قاطب كمسير ا للشركة ملدة 

غير محدودة. 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  07:  لذي  رقم  بند 

 500 أصبب  توزيع  لحصص  ما2لي: 

حصة  جتماعية لفائدة  لسيد عمر 

حصة  جتماعية   500 و  محتيج 

لفائدة  لسيد 2اسيا قاطب.  ملجموع 

1000 حصة  جتماعية.

على  2نص  16:  لذي  رقم  بند 

مسيري  لشركة،  لسيد عمر  ما2لي: 

للبطاقة  لوطنية  محتيج  لحامل 
2اسيا  و  لسيد   BK353046 رقم 

قاطب  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم 

EE303842

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 1597.

650I
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OUTSOURCE EXPERTS

عمر مزور ارشيتكت
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

OUTSOURCE EXPERTS

ساحة  ملد2نة عمارة د ر لفرح 1 

 لطابق ا رقم 81 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

عمر مزور  رشيتكت شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ساحة 

 بر هيم  لرود ني ، زنقة ال سينا ، 

 قامة بيتهوفن  لطابق  لثالث رقم 

82 - 90000 طنجة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.119807

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 15 دجنبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
زنقة ال   ، «ساحة  بر هيم  لرود ني 

سينا ،  قامة بيتهوفن  لطابق  لثالث 
رقم 82 - 90000 طنجة  ملغرب» إلى 

«ساحة  المم  قامة  لتجميل  لطابق 

طنجة    90000  -  16 رقم   لثالث 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 261910.

651I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE AVCI

CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

  SOCIETE AVCI CONSULTING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
نورماندي عمارة ب ا  لطابق ا 

تجزئة  لنجد  - 000ا2  لجد2دة  
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11699
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر  ا2  في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
حياتي    ف�سي  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.800
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.800
حبيب  كول بتاريخ ا2 أكتوبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 28 نونبر 

2022 تحت رقم 29465.

652I

LA DILIGENCE COMPTABLE

MALAK ISTITMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد  ل زيز  لث البي شارع 
عالل بن عبد هللا  لطابق  لثاني 
 ملكتب رقم ا1 فاس ، 30000، 

فاس  ملغرب
MALAK ISTITMAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 13 

زنقة  لحسيا  لدخي�سي إقامة مالك 
 لطابق  لثالث  لشقة 8 فاس - 

30000 فاس  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.50303

بمقت�سى  لجمع  ل ام 
2نا2ر   12 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسمال  لشركة  رفع  تم   2023
درهم»   1.480.000,00» بمبلغ قدره 
إلى  درهم»   520.000,00» من  أي 
: عن طريق  درهم»   2.000.000,00» 
د2وا  لشركة  مع  مقاصة  إجر ء 

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   19 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 395.

653I

LOUGAGHI

AGRO STYLES VERT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

LOUGAGHI
 RES AL BADRE GH 16 IMMO
 5 APPT 13 SIDI BERNOUSI ،

20000، CASABLANCA MAROC
AGRO STYLES VERT  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لثاني  لشقة 6 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.537611

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في ا1 نونبر 2022 تقرر إنشاء 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
بال نو ا تجزئة  مللوكي1  و  لكائن   -
50300 بوفكر ا   - 9 بوفكر ا    رقم 
 ملغرب و  ملسير من طرف  لسيد)ة( 

و للويش عزيز .
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856312.

654I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

DLIMI-SSMA SOLO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي  لفتب ساحة  لنيل رقم 60 
 ل يوا ، 70000،  ل يوا  ملغرب

DLIMI-SSMA SOLO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 707 
 ملمددة رقم 66 - 70000  ل يوا 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1ا5اا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
DLIMI- : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SSMA SOLO
كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدوا سائق.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 70000  -  66 رقم  707  ملمددة 

 ل يوا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمود بنيحي :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 250   : كدلولي  سالمة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   :  لسيد  لسالك  لدليمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 25000  : بنيحي  محمود   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 25000  : كدلولي  سالمة   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 50000  :  لسيد  لسالك  لدليمي 

بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بنيحي  محمود   لسيد 
 48 رقم  دمياط  زنقة  حي  لفتب 

70000  ل يوا  ملغرب.
عنو نه) (  كدلولي  سالمة   لسيد 
موالي  حي   17 رقم  لير ك  مجموعة 
70000  ل يوا  ش  لثاني  رشيد 

 ملغرب.
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 لسيد  لسالك  لدليمي عنو نه) ( 

- - -  لنرويج.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بنيحي  محمود   لسيد 

 48 رقم  دمياط  زنقة  حي  لفتب 

70000  ل يوا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بال يوا  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 3966.

655I

NE ADNANI TRAVAUX

TANSIFT INVEST
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

NE ADNANI TRAVAUX

شقة رقم 3  لطابق  الر�سي  قامة 

 ملنارة 2 شارع محمد 6 كليز مر كش 

، 0000ا، مر كش  ملغرب

TANSIFT INVEST شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 الر�سي عمارة 1  لبستاا 2 شقة 

رقم 1 شارع عالل  لفا�سي - 0000ا 

مر كش  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.100797

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2023 2نا2ر   31 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

 10.000» أي من  درهم»  «90.000ا 

عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 

أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144486.

656I

Soft finances sarl

 ECOLE YACHFINE PRIVE
 DES SCIENCES DE LA

SANTE MEKNES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

Soft finances sarl
شارع بئر أنزر ا عمارة زينب رقم ا ، 

16000، سيدي قاسم  لغرب
 ECOLE YACHFINE PRIVE

 DES SCIENCES DE LA SANTE
MEKNES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : عمارة 62 
شارع  دريس  ملد2نة  لجد2دة مكاتب 

رقم:36،37،38،39 و 0ا  لطابق 
 لثامن  - 50000 مكناس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.57185
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2023 2نا2ر   10 في   ملؤرخ 
 ECOLE YACHFINE PRIVE حل 
 DES SCIENCES DE LA SANTE
ذ ت  ملسؤولية  شركة   MEKNES
 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 
شارع  دريس  ملد2نة  لجد2دة   62
0ا  و  رقم:36،37،38،39  مكاتب 
مكناس   50000  -  لطابق  لثامن  

 ملغرب نتيجة ل دم  لترخيص.
و عيا:

عبد  لحق   لحسيني   لسيد)ة( 
عمارة   2 نورية  عنو نه) (  قامة  و 
البطريوز م ج    3 ا1  لطابق  6 شقة 
)ة(  50000 مكناس  ملغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
2023 وفي عمارة 62  10 2نا2ر  بتاريخ 
شارع  دريس  ملد2نة  لجد2دة مكاتب 
0ا  لطابق  و  رقم:36،37،38،39 

 لثامن  - 50000 مكناس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1586.
657I

G.MAO.CCF

STE SYDNEY ISKAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2ا

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE SYDNEY ISKAN شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لشقة  
رقم 1  رقم 146م  رياض  لياسميا  
طريق  عيا  لشقف فاس  لشقة  

رقم 1  رقم 146م  رياض  لياسميا  
طريق  عيا  لشقف فاس 30000 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75361
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SYDNEY ISKAN
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري- بائع قطع أرضية.
:  لشقة   عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رياض  لياسميا   رقم 146م     1 رقم 
طريق  عيا  لشقف فاس  لشقة  رقم 
1  رقم 146م  رياض  لياسميا  طريق  
فاس   30000 فاس  عيا  لشقف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  لطرش  طارق    لسيد 
فيال  10  زنقة  1 محمد  فويتب  مل ب  

 لخيل  فاس 30000 فاس  ملغرب.

 لسيد مصطفى لطرش عنو نه) ( 
فيال  10  زنقة   محمد  فويتب  مل ب  

 لخيل  فاس 30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  لطرش  طارق    لسيد 
فيال  10  زنقة  1 محمد  فويتب  مل ب  

 لخيل  فاس 30000 فاس  ملغرب

 لسيد مصطفى لطرش عنو نه) ( 
فيال  10  زنقة   محمد  فويتب  مل ب  

 لخيل  فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6089/2023.

658I

ML EXPERTS

 ATOS TECHNOLOGIES
MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 ATOS TECHNOLOGIES MAROC

شركة مساهمة مبسطة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 1100 
شارع  لقدس , كاز نيرشور, شور 

7, 20190, سيدي م روف,  لد ر 

 لبيضاء - *****   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة مساهمة مبسطة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18

مساهمة  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

مبسطة باملميز ت  لتالية:

مساهمة  شركة   : شكل  لشركة 

مبسطة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ATOS  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TECHNOLOGIES MAROC
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 (1  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

تكنولوجيا  مل لومات وعلى  خدمات 

وجه  لخصوص:

-  لبحث أو  لتصميم أو  لتطوير 

أو  لتوزيع أو  لتطبيق أو  لتشغيل أو 

 لتحسيا أو  لتسويق ألي عمليات أو 

أنظمة م لومات أو تطبيقات أو بر مج 

كمبيوتر ؛

أنظمة  مل لومات  لتي  تكامل   -

ووسائل   ، و ملكونات  تشمل  ألجهزة 

 التصال و / أو  لبر مج أو حزم  لبر مج 

 ملقدمة من أطر ف ثالثة ؛

بهذه  إلنجاز ت  2ت لق  فيما   -

وإد رة  ملشاريع  تقد2م  ملشورة   ،

و ختيار  و لتدريب  و ملساعدة 

 ملوظفيا ؛

تقنيات  إلد رة  في  مقدمة   -

و لتقنيات  ل لمية.

وعلى  نظم  مل لومات  إد رة   )2

وجه  لخصوص:

- تشغيل جميع أنظمة  لكمبيوتر 

نيابة   ، بها  و لبنى  لتحتية  لخاصة 

عنها أو نيابة عن عمالئها أو أطر ف 

ثالثة ؛

ذلك  في  بما   ، هندسة  لنظم   -

ال   ،  لدر سات و ملشورة و ملساعدة 

سيما في سياق م ماريات تكنولوجيا 

 مل لومات  مل قدة ؛

وتحسيا  وتصميم  -  ست ادة 

وتشغيل مو رد تكنولوجيا  مل لومات 
سياق  لحلول  في  ذلك  في  بما   ،

 ملستضافة و / أو تفويض  إلد رة ؛

- م الجة  مل لومات.

3( أنشطة إضافية مثل:

و إلنتاج  و لدر سات  -  لبحوث 

في  أو  لحلول  وبيع  ملنتجات  وشر ء 

تكنولوجيا  مل لومات  لتي  مجال 

تطوير  ألتمتة  أو  ت زيز  في  تساهم 

ونشر  مل لومات أو أمن  ألنظمة ؛

وتقد2م   ، وبيع  ألعمال  إنتاج   -

 ملشورة بشأا  ملر ج ة ، و لتصميم، 

بالتنظيم  2ت لق  فيما   ، و لتدريب 

2ت لق  ما  ذلك  في  بما   ، و إلد رة 

بالتحول  لرقمي لألنشطة ؛

و لتطوير  و لتصميم  -  لبحث 
وصيانة  و لتجارة  و لتوزيع  و إلنتاج 
جميع  مل د ت و لبرمجيات لشبكات 
 لنقل و التصاالت ، وتشغيل شبكات 
ودر سة  لهندسة   ،  التصاالت 
و الستشار ت بشأا حلول  التصاالت 
وبرمجيات  أجهزة  على  و لتدريب   ،

 التصاالت ؛
-  لتدريب  ملنهي  ملستمر وخاصة 
في سياق  لت ليم  ملستمر و مل لومات 

للكبار و لطالب.
ا( مشاركة  لشركة ، بأي وسيلة، 
في أي   ، بشكل مباشر أو غير مباشر 
بغرضها  مرتبطة  تكوا  قد  عمليات 
جد2دة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
شر ء  أو  أو  الكتتاب  أو  ملساهمة 
حقوق  لشركات  أو   ألور ق  ملالية 
أو  إنشاء   ، أو  الندماج أو غير ذلك 
حيازة أو تأجير أو إد رة تأجير أي عمل 
أو مؤسسة، أو حيازة  ، أو تأجير ، أو 
إد رة تأجير أي عمل أو مؤسسة ؛ أخذ 
أو حيازة أو  ستخد م أو نقل جميع 
 ل مليات وبر ء ت  الختر ع  ملت لقة 

بهذه  ألنشطة.
5( وبصفة عامة جميع  مل امالت 
أو  أو  ملالية  أو  لتجارية   لصناعية 
 ،  ملدنية أو  ملنقولة أو غير  ملنقولة 
و لتي قد تكوا مرتبطة بشكل مباشر 
أو غير مباشر بغرض  لشركة أو بأي 

غرض مشابه أو مرتبط..
 1100  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شور  كاز نيرشور,   , شارع  لقدس 
م روف,  لد ر  سيدي   ,20190  ,7
*****   لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
BULL SAS :  50 حصة   لشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 ATOS ITS  لشركة 
NEARSHORE CENTER MAROC 
:  50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   BULL SAS  لشركة 
شارع جوا جوريس 78340 كاليس 

سو بو  فرنسا.
 ATOS ITS  لشركة 
 NEARSHORE CENTER MAROC
عنو نه) ( شور 7 ، شارع 1100 شارع 
،  لد ر  م روف  سيدي   ،  لقدس 
 لبيضاء *****  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
فيليب د رفيل عنو نه) (   لسيد  
00ا77 الكني  18 شماا دو بوييوا  

سر مارا  ,فرنسا 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857507.
659I

B.services

MULTITRENDS 
إعالا مت دد  لقر ر ت

B.services
 Romandie 2 tour Assila
 N°33Casablanca Anfa
 Romandie 2 tour Assila

 N°33Casablanca Anfa، 1،
Casablanca Maroc

 MULTITRENDS «شركة  
 ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 16 مكرر 
شارع  ملسيرة  لخضر ء ، م اريف -  
 لد ر  لبيضاء 16 مكرر شارع  ملسيرة 
 لخضر ء ، م اريف -   لد ر  لبيضاء 

01  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.206443

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 18 نونبر 2018

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم  لقر ر 1:  لذي 2نص على 
ما2لي:   ا  لجمع  ل ام  الستثنائي 
بتاريخ  للمساهميا  ملن قد 
•  إلقر ر  قرر:  قد   18/11/2018
تحويالت  ألسهم  على  و ملو فقة 
باستقالة  ملد2رين  أقر   -  ملختلفة 

 لسيد محمد حسيا محمد مس ود 
و لسيد أبوي محمد و لسيد كرمول 
ملدة  قررت  لتجد2د   • أكرم  جميل 
باجتماع  لجم ية  تنتهي  سنو ت   3
على  لبيانات  للمصادقة   ل مومية 
في  للسنة  ملالية  ملنتهية   ملالية 
I لبيع  وال2ة  ملد2ر:   ،  03.31.2022
ممثلة  بالتجزئة  لدولي  ملغرب   

بالسيد مطر عبد هللا محمد.
قر ر رقم  لقر ر 2:  لذي 2نص على 
مجلس  أعضاء  ت ييا  قررت  ما2لي: 
)3( سنو ت تنتهي في  إد رة ملدة ثالث 
للمو فقة   جتماع  لجم ية  ل امة 
على  لبيانات  ملالية للسنة  ملنتهية في 
-  لسيد مطر عبدهللا   :03.31.2022
محمد س ودي  لجنسية ، من مو ليد 
في  لرياض  مقيم   1978 أكتوبر   30
 R90199ا رقم  2حمل جو ز سفر   -
 - عن  لسلطات  لس ود2ة  صادر 
بتاريخ   ،  ململكة  ل ربية  لس ود2ة 
27 مارس 2016 ، صالح حتى 31 2نا2ر 
2021. و -  لسيد  لو في عمر ا ر �سي 
مو ليد  من   ، س ودي  لجنسية   ،
 - مقيم في  لرياض   ،  1981 أبريل   1
 ،  U761230 2حمل جو ز سفر رقم 
في  عن  لسلطات  لس ود2ة  صادر 
بتاريخ   ،  ململكة  ل ربية  لس ود2ة 
حتى  صالح   ،  2017 أغسطس   9
 ، من  آلا فصاعًد    2027 أبريل  ا2 
سيتألف مجلس  إلد رة من: -  لسيد 
مطر عبدهللا محمد -  لدولية للتجزئة 
في  ملغرب ممثلة بالسيد مطر عبد هللا 
محمد. - و لسيد  لو في عمر ا ر �سي. 
عيا مجلس  إلد رة  لسيد مطر   /  2
 ملجلس  إلد رة 

ً
عبد هللا محمد رئيسا

-2 أنجز  ال2د ع  و لرئيس  لتنفيذي.  
 لقانوني لدى كتابة ضبط  ملحكمة 
بتاريخ   بالد ر  لبيضاء   لتجارية 
  .723711 تحت رقم    17/12/2019

لالشارة و لتنبيه
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 26:  لذي 2نص على ما2لي: 
لم 2تم تسمية  ملمثليا  لقانونييا في 

 لنظام  ألسا�سي 
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2019 تحت رقم 723711.
660I

مكتب  لتوثيق

YELLOWSTONE ROAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكتب  لتوثيق
تطو ا طريق سبتة  قامة حد ئق 

مرجاا  لطابق  الر�سي شقة رقم 3، 
9300، تطو ا  ملغرب

YELLOWSTONE ROAD  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تطو ا 
س ب 93000 , 27ا شارع  لجيش 

 مللكي   93000 تطو ا  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
159ا2.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2020 مارس   17 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
نور  لد2ن  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   100  غز ف 
)ة(  200 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
محمد س يد  لشبتي بتاريخ 17 مارس 

.2020
نور  لد2ن  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   100  غز ف 
لفائدة   لسيد  حصة   200 أصل 
مارس   17 بتاريخ  هشام  لشبتي  )ة( 

.2020
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
2ونيو   25 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2020 تحت رقم 1082.
661I

ACHORA CONSULTING

حلويات اللوز دهبي
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ACHORA CONSULTING
 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA
MAROC

حلويات  للوز دهبي شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لر شد2ة 

3 بلوك ب رقم 365 - 20800 
 ملحمد2ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15565
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نونبر   28  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
حلويات  للوز   لشريك  لوحيد 
دهبي  مبلغ رأسمالها 100.000 درهم 
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لر شد2ة 3 
بلوك ب رقم 365 - 20800  ملحمد2ة 

 ملغرب نتيجة ل : توقف  لنشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب  لر شد2ة 
 20800  -  365 رقم  ب  بلوك   3

 ملحمد2ة  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( وفاء  حفياا و عنو نه) ( 
 365 رقم  ب  بلوك   3  لر شد2ة 
كمصفي  20800  ملحمد2ة  ملغرب 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود 
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 ل قود و  لوثائق  ملت لقة بالتصفية 

:  لر شد2ة 3 بلوك ب رقم 365
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 19 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

دجنبر 2022 تحت رقم 2802.
662I

ACHORA CONSULTING

كالمور بالزا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ACHORA CONSULTING
 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

كالمور بالز  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة بارك 
بالز  عمارة ف رقم 1  لطابق  لسفلي 

- 20800  ملحمد2ة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.14885

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  21 شتنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
كالمور بالز   مبلغ رأسمالها 100.000 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
1  لطابق  رقم  بالز  عمارة ف  بارك 
20800  ملحمد2ة  ملغرب   -  لسفلي 

نتيجة ل : توقف مد خيل  لنشاط.
ب  قامة  مقر  لتصفية  حدد  و 
1  لطابق  رقم  بالز  عمارة ف  بارك 

 لسفلي - 20800  ملحمد2ة  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( زكية   جبال و عنو نه) ( 
 1 رقم  ف  عمارة  بالز   بارك   قامة 
20800  ملحمد2ة   لطابق  لسفلي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  ل قود و  لوثائق 
 ملت لقة بالتصفية :  قامة بارك بالز  

عمارة ف رقم 1  لطابق  لسفلي
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد2ة  بتاريخ 03 نونبر 

2022 تحت رقم 2172.

663I

ACHORA CONSULTING

مانسونيكو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ACHORA CONSULTING
 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
مانسونيكو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لرضا 
رفم 36 - 20800  ملحمد2ة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

97ا17.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 2نا2ر   06  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 50.000 مبلغ رأسمالها  مانسونيكو  
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 
20800  ملحمد2ة   -  36 رفم   لرضا 
توقف  ملد خيل   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لخاصة بالنشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  لرضا 

رفم 36 - 20800  ملحمد2ة  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( جمال  لد2ن   ملنصوري 
 36 رفم  حي  لرضا  عنو نه) (  و 
كمصفي  20800  ملحمد2ة  ملغرب 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
حي   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

 لرضا رفم 36
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
23 ماي   البتد ئية باملحمد2ة  بتاريخ 

2022 تحت رقم 1089.
664I

ACHORA CONSULTING

اصيل اكسبريس
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ACHORA CONSULTING
 DB MARRAKECH BC 18 N° 30

 DB MARRAKECH BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
 صيل  كسبريس شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي مباركة  
مجمع 8 رقم 5  لطابق 1  لبرنو�سي - 

20800  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

1931اا.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 2ونيو  ا1   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 لشريك  لوحيد  صيل  كسبريس  
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 
مقرها  إلجتماعي حي مباركة  مجمع 8 
1  لبرنو�سي - 20800  5  لطابق  رقم 
 : ل  نتيجة   لد ر  لبيضاء   ملغرب 

مشاكل ماد2ة.
و حدد مقر  لتصفية ب حي مباركة  
مجمع 8 رقم 5  لطابق 1  لبرنو�سي - 

20800  لد ر  لبيضاء   ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( عماد   صيل و عنو نه) ( 
5  لطابق  رقم   8 مجمع  حي مباركة  
20800  لد ر  لبيضاء   1  لبرنو�سي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود 
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 ل قود و  لوثائق  ملت لقة بالتصفية 
5  لطابق  : حي مباركة  مجمع 8 رقم 

1  لبرنو�سي
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2021 تحت رقم 797180.
665I

BELGA CONSULTING

 MOROCCAN HOUSE OF
CULTURE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 65 RUE LONDRES APT
 N°5 OCEAN ، 10000، RABAT

maroc
 MOROCCAN HOUSE OF

CULTURE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 2 شارع 
 ألغو ط وشارع شالة حساا - 

10000  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
165963

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 MOROCCAN HOUSE OF

.CULTURE
نشر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وتوزيع  لكتاب
- ستير د وتصد2ر  لكتاب

أو  مغربية  شركة  أي  -تمثيل 
وتصد2ر  مناولة  وأي عملية  أجنبية 

للخدمات  ملت لقة بغرض  لشركة.
شارع   2  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - حساا  شالة  وشارع   ألغو ط 

10000  لرباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  ملاعي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد عبد  لحليم 2وسفي  :  50ا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 50   : بن  لطيبي   عادل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  ملاعي    لسيد 
 26100 زياا   لوشاشنة  والد  دو ر 

برشيد  ملغرب.
2وسفي   عبد  لحليم   لسيد 
 1 طابق  بئر  نزر ا  شارع  عنو نه) ( 
برج  لرياض  روماندي2  ا1  شقة 
20200  لد ر  لبيضاء   مل اريف 

 ملغرب.
 لسيد عادل بن  لطيبي  عنو نه) ( 
 7 شقة   2 زنقة  مل طي فلوريش حي 

 ل كاري 10000  لرباط  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  محمد  ملاعي   لسيد 
 26100 زياا   لوشاشنة  والد  دو ر 

برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 133003.

666I

FICOMPTA

STE PLAFMAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FICOMPTA
 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE
FES ، 30000، FES MAROC

STE PLAFMAROC شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكاتب 
مارينا  لطابق  3 مكتب 19 شارع 
عبد لكريم بنجلوا م.ج. -    - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75359
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PLAFMAROC
: جصاص  غرض  لشركة بإ2جاز 

مقاول وسقاف للغير
مختلفة  و  أشغال  في  مقاول 

 لبناء ت.

مكاتب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع   19 مكتب   3 مارينا  لطابق  
عبد لكريم بنجلوا م.ج. -    - 30000 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد لهادي  لزويني   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد لهادي  لزويني   لسيد 
عنو نه) ( حي  ملسيرة 3 زنقة 51 رقم 

-1 3275ا  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد لهادي  لزويني   لسيد 
عنو نه) ( حي  ملسيرة 3 زنقة 51 رقم 

-1 3275ا  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6087.

667I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

ERH BUREAUTIQUE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد  ملومن 69  رض  لصغير، 
 لطابق  لثاني ، 28800،  ملحمد2ة 

 ملغرب
ERH BUREAUTIQUE SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 16 شارع 
 لجيش  مللكي زنقة جياللي  ل ريبي 

 لطابق 8  لرقم18  - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

0039ا5.
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بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    ERH BUREAUTIQUE SARL
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
شارع  لجيش   16 مقرها  إلجتماعي 
جياللي  ل ريبي  لطابق  زنقة   مللكي 
20000  لد ر لبيضاء   - 8  لرقم18  
دعم  --غياب   : ل  نتيجة   ملغرب 

 ملؤسسات  ملالية
- ملنافسة 

-ص وبة  النت اش.
 16 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
جياللي  زنقة  شارع  لجيش  مللكي 
 ل ريبي  لطابق 8  لرقم18  - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  بشرى    لبوش    لسيد)ة( 
مركز  قرب   2 عنو نه) (  لحسنية 
28800  ملحمد2ة   لقو ت  ملساعدة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : 16 شارع 
جياللي  ل ريبي  زنقة   لجيش  مللكي 

 لطابق 8  لرقم18  لد ر لبيضاء
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856920.
668I

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل

MOSSADAKO 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ألستاذ محمد بن عبد  لجليل
13 شارع جوالا رقم 16 و 17 

 لطابق  لثالث ، 30000، فاس 
 ملغرب

 MOSSADAKO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 ل نبرة2،  لشطر ب، رقم 68، 
 لطابق  ألر�سي - 30000 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75339

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOSSADAKO

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري ،  ستر د وتصد2ر.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ل نبرة2،  لشطر ب، رقم 68،  لطابق 

 ألر�سي - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لكريم مصدق  :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 250   :  لسيد رضو ا ر شدي   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مصدق   عبد  لكريم   لسيد 

عنو نه) ( طريق عيا  لسمن، تجزئة 
 ل نبرة 2، زنقة 56،رقم 68. 30000 

فاس  ملغرب.

 لسيد رضو ا ر شدي   عنو نه) ( 
حي طارق 2، زنقة  لطاوس ، رقم 35 

30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مصدق   عبد  لكريم   لسيد 

عنو نه) ( طريق عيا  لسمن، تجزئة 
 ل نبرة 2، زنقة 56،رقم 68. 30000 

فاس  ملغرب

 لسيد رضو ا ر شدي   عنو نه) ( 
حي طارق 2، زنقة  لطاوس ، رقم 35 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6068.

669I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

ROSE POURPRE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

 FINANCIAL AND BUSINESS
SOLUTIONS

257 شارع محمد  لخامس عمارة بن 
حفصية  لطا2ق  الول رقم  لشقة 1 

جليز، 40060، مر كش  ملغرب
ROSE POURPRE  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي جماعة 

حانوت  لبقال  لجنانات د ر 
 لتون�سي سيدي 2وسف بن علي  - 

0000ا مر كش  ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.17687

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2021 تم ت ييا  01 2وليوز   ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 
  GIORDANO VITO COLETTI

كمسير وحيد
تب ا لوفاة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
نونبر   08 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 129228.

670I

SAFIGEC

STE EREB CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SAFIGEC
 RUE IBN TAYMIA IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES MAROC
STE EREB CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 8 سارع 
ممامبا رقم 5  - 33000 فاس 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.73375

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2023 2نا2ر   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة( غزالا بلقا�سي   تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية  00ا 
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
2نا2ر   23 بتاريخ  بلقا�سي   2اسمينة 

.2023
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6090.

671I

B.services

MULTITRENDS 
إعالا مت دد  لقر ر ت

B.services
 Romandie 2 tour Assila
 N°33Casablanca Anfa
 Romandie 2 tour Assila

 N°33Casablanca Anfa، 1،
Casablanca Maroc

 MULTITRENDS «شركة  
 ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: مبنى 1 - 
د2وا، ز وية شارع  ملسيرة  لخضر ء 

وشارع نورماندي، 20330، 
 مل اريف،  لد ر  لبيضاء    لد ر 
 لبيضاء 01  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.206443
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 30 أبريل 2020
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم  لقر ر 1:  لذي 2نص على 
-  ا  لجمع  ل ام  الستثنائي  ما2لي: 
بتاريخ  للمساهميا  ملن قد 

30/04/2020 قد قرر: •
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تحويالت  على  و ملو فقة   إلقر ر 

باستقالة  أقر   -  ألسهم  ملختلفة 

 ملد2ر   لسيد مطر عبد هللا 

2نص  2:  لذي  رقم  لقر ر  قر ر 

أعضاء  ت ييا  قرر  ما2لي:  على 

تنتهي  سنتيا   ملدة  مجلس  إلد رة 

للمو فقة  في  جتماع  لجمع  ل ام 

للسنة  ملنتهية  على  لبيانات  ملالية 

-  لسيد  ل مرو   :03.31.2022 في 

من  لجنسية  حمد  إبر هيم 

فبر 2ر   15 مو ليد  من   لس ود2ة 

1993 –      لرياض  ململكة  ل ربية 

رقم   لس ود2ة ويحمل جو ز  لسفر 

-  لسيد  لشمري          X106698

محمد مثقال س ودي  لجنسية من 

محل  مليالد   1978 2ونيو   6 مو ليد 

–  لرياض  ململكة  ل ربية  لس ود2ة 

 T939821  ويحمل جو ز  لسفر رقم

، سيتألف مجلس  من  آلا فصاعًد  

 إلد رة من:  لبيع بالتجزئة  لدولي في 

ممثلة بالسيد  لو في عمر ا   ملغرب- 

ر �سي - و لسيد  لو في عمر ا ر �سي. - 

 لسيد  ل مرو  بر هيم حمد -  لسيد 

 لشمري محمد مثقال  مجلس  إلد رة 

ر �سي  /  لو في عمر ا  عيا   لسيد 

بصفته رئيس مجلس  إلد رة و لرئيس 

أنجز  ال2د ع  لقانوني    -  لتنفيذي  

لدى كتابة ضبط  ملحكمة  لتجارية 

بالد ر  لبيضاء بتاريخ  28/07/2020 

تحت رقم  744958

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  26:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: لم 2تم تسمية  ملد2ر في  لنظام 

بموجب  ت يينه  ويتم   ،  ألسا�سي 

قانوا منفصل

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2وليوز 2020 تحت رقم 744958.

672I

MGT CONSULTING

ASSURANCES LIZARESSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

MGT CONSULTING
 JNANE ERRAHMA GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
ASSURANCES LIZARESSE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي عادل 
عمارة رقم 191  لطابق  لتاني شقة 
د شارع  لفور ت  لد ر  لبيضاء - 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
1091ا3.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 03 دجنبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
191  لطابق  «حي عادل عمارة رقم 
 لتاني شقة د شارع  لفور ت  لد ر 
20200  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 
شارع  «أبو ب  لنسيم  إلى   ملغرب» 
مكتب   292 عمارة  عموري  مبارك 
رقم 1  لد ر  لبيضاء  - 20200  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857158.
673I

مكتب  لرياني للمحاسبة

 STE SOUMAFI IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تقليص هدف  لشركة

مكتب  لرياني للمحاسبة
شارع محمد د ود رقم230  تطو ا ، 

0ا930، تطو ا  ملغرب
 STE SOUMAFI IMMOBILIER
SARL AU شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي شارع 

 لجيش  مللكي  قامة  لشروق 
3  لطابق  لثاني رقم ا تطو ا - 

93000 تطو ا  ملغرب.
تقليص هدف  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
25675

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 30 دجنبر 2022 تم حذف 
 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة 

 لحالي :
وكالة عقارية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 0226.

674I

مكتب  لرياني للمحاسبة

 STE PROMOTION
IMMOBILIER NOUHAMAN
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

مكتب  لرياني للمحاسبة
شارع محمد د ود رقم230  تطو ا ، 

0ا930، تطو ا  ملغرب
 STE PROMOTION IMMOBILIER
NOUHAMAN شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طو بل 

 لسفلى تجزئة سالم رقم 6 تطو ا - 
93000  تطو ا  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.19503

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2023 2نا2ر   20 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
«500.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   600.000» إلى  درهم» 
أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2769.

675I

مكتب  لرياني للمحاسبة

STE ATELIER LHDIYA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  لرياني للمحاسبة
شارع محمد د ود رقم230  تطو ا ، 

0ا930، تطو ا  ملغرب
STE ATELIER LHDIYA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لرحماا بوعبيد  قامة  لبوغاز 1 

محل رقم 27 تجزئة  ملطار تطو ا. - 
93000 تطو ا  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
32865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ATELIER LHDIYA
غرض  لشركة بإ2جاز : بيع و كر ء 
مستلزمات و  كسسو ر ت  لحفالت.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
 1 بوعبيد  قامة  لبوغاز   لرحماا 
 - 27 تجزئة  ملطار تطو ا.  محل رقم 

93000 تطو ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة مليكة بخزو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : ؤبطيل  يسرى   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بخزو  مليكة   لسيدة 
شارع  لجوالا زنقة  لوالء رقم 71/69 

تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب.
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عنو نه) (  ؤبطيل  يسرى   لسيدة 
شارع  لجوالا زنقة  لوالء رقم 71/69 

تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بخزو  مليكة   لسيدة 
شارع  لجوالا زنقة  لوالء رقم 71/69 

تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب
عنو نه) (  ؤبطيل  يسرى   لسيد 
شارع  لجوالا زنقة  لوالء رقم 71/69 

تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2800.
676I

FIDUNA

 ص ر ف اميناجمون
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
 ص ر ف  ميناجموا شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46 شارع 
زرقتوني  لطابق  2 شقة 6 - 20370 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.347065

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   26  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 لشريك  لوحيد  ص ر ف  ميناجموا  
درهم   10.000.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع   46 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
زرقتوني  لطابق  2 شقة 6 - 20370 
 لد ر  لبيضاء   ملغرب  نتيجة ل : حل 

قفل.
و حدد مقر  لتصفية ب 46 شارع 
زرقتوني  لطابق  2 شقة 6 - 20370 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب. 

و عيا:
 لسيد)ة( محمد  رقيق و عنو نه) ( 

 20480 عيا   لشق  ملكانسا  بلوك 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء   ملغرب  

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857439.

677I

EXPACT PARTNERS

WALILI STREET
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

EXPACT PARTNERS

 BOULEVARD ANFA, 4ème 201

 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc

WALILI STREET شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 227 

شارع  نفا  - 200000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.370135

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2022 دجنبر   06 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

درهم»   15.000.000» قدره 

إلى  درهم»   5.000.000» من  أي 

طريق  عن  درهم»   20.000.000»

د2وا  لشركة  مع  مقاصة  إجر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857449.

678I

EXPACT PARTNERS

TENTATION DARB
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 4ème 201
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
TENTATION DARB شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 ملنزه رقم 3 د ر بوعزة  - 200000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.549565

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2022 دجنبر   05 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
«900.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857273.

679I

FLASH ECONOMIE

 TFB TOTAL FACILITIES
BUILDINGS

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 TFB TOTAL FACILITIES
BUILDINGS SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 
شريك و حد

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  إنشاء  تم   ،15/12/2022
محدودة  ملسؤولية ذ ت شريك و حد 

لها  لخصائص  لتالية :

 TFB TOTAL  :   لتسمية 
FACILITIES BUILDINGS

:   لفجر    ملقر  الجتماعي 
 3 10  لشقة  عمارة  ه  مجموعة 

سيدي  لبرنو�سي  لد ر  لبيضاء 
   لنشاط : حدد نشاط  لشركة 

في :
)مقاول(    لتركيبات  لكهربائية 

 لسباكة وأعمال  لتركيب  ألخرى.
 رأسمال : حدد رأسمال  لشركة 
في 100000 )مئة ألف( درهم مقسمة 
)مائة(   100 حصة،  1000)ألف(  إلى 
درهم للحصة  لو حدة محررة بنسبة 

 لربع وموزعة كالتالي:
 1000 مر د شكالطي   :   لسيد 

حصة  جتماعية
  ملدة : مدة  لشركة هي 99 سنة

يسير  لشركة  لسيد    لتسيير: 
مر د شكالطي

فاتب  من    لسنة  الجتماعية: 
2نا2ر إلى 31 دجنبر

باملركز  تم  إل2د ع  لقانوني 
 لجهوي لالستثمار بالد ر  لبيضاء. 

رقم  لسجل  لتجاري- لد ر 
 لبيضاء566731

680I

FLASH ECONOMIE

 ATLANTIQUE
   MANAGEMENT HOTEL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
ت ييا مسير جد2د للشركة

MCA CONSULTING
5, شارع عبد  للطيف بن قدور 

- لد ر  لبيضاء 
 ATLANTIQUE MANAGEMENT

HOTEL SARL
رأسمالها:1.000.000 درهم

2 شارع  لزرقطوني  لد ر  لبيضاء
بمقت�سى  لجمع  ل ام  ل ادي 

 ملؤرخ في 22 دجنبر 2022 تمت :
 إلشارة  لى  الستقاالت  ملقدمة 
وعبد  ل زيز  عثماا  من  لسادة 
منصبيهما  من   لشريف  ل لمي 

كمسير2ن للشركة
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857.255
681I

FLASH ECONOMIE

 ATLANTIQUE
MANAGEMENT HOTEL

ت ييا مد2ر عام

MCA CONSULTING
5,شارع عبد  للطيف بن قدور - لد ر 

 لبيضاء 
 ATLANTIQUE MANAGEMENT

HOTEL SARL
رأسمالها:1.000.000 درهم

2 شارع  لزرقطوني  لد ر  لبيضاء
بمقت�سى  لجمع  ل ام  ل ادي 

 ملؤرخ في 22 دجنبر 2022 تم :
ذو  قباج  بر هيم  ت ييا  لسيد 
 5 بتاريخ   لجنسية  ملغربية  ملزد د 
في  و  لقاطن  بباريس   1987 نونبر 
 لد ر  لبيضاء كلم 8600 طريق مكة 

كاليفورنيا كمسؤول للشركة  
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857.254
682I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

VILLA MUSTAPHA شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة VILLA MUSTAPHA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
 لحرية   لطابق  لثالث  لشقة رقم 
5  لد ر  لبيضاء  - 20130  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.VILLA MUSTAPHA
:  الن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.
10 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 لحرية   لطابق  لثالث  لشقة رقم 
20130  لد ر   - 5  لد ر  لبيضاء  

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد فتب هللا أ2وب :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   :  لسيد فتب هللا مصطفى  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد فتب هللا أ2وب عنو نه) ( حي 
 لرحمة زنقة 1 رقم 5ا  لد ر  لبيضاء  

20660  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
مصطفى   هللا  فتب   لسيد 
عنو نه) ( حي  لرحمة زنقة 1 رقم 5ا 
 لد ر  لبيضاء  20660  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد فتب هللا أ2وب عنو نه) ( حي 
 لرحمة زنقة 1 رقم 5ا  لد ر  لبيضاء  

20660  لد ر  لبيضاء  ملغرب 
مصطفى   هللا  فتب   لسيد 
عنو نه) ( حي  لرحمة زنقة 1 رقم 5ا 
 لد ر  لبيضاء  20660  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857217.

683I

KAMA SERVICE

ES.AB ISKANE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 350ا2، سيدي بنور  ملغرب
ES.AB ISKANE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 120 
حي  لنهضة  لزمامرة سيدي بنور - 

200ا2  لزمامرة  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
71ا1.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 02 فبر 2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
حي  لنهضة  لزمامرة   120 «رقم 
200ا2  لزمامرة   - بنور  سيدي 
« ملستودع  لكائن برقم  إلى   ملغرب» 
20 تجزئة بن زرو ل  لزمامرة سيدي 

بنور - 200ا2  لزمامرة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بنور   بسيدي   البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 275.
684I

زوبير بوتغماس

STE SANISDOU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

زوبير بوتغماس
 كنول  ملركز تازة ، 35050، تازة 

 ملغرب
STE SANISDOU شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

 ل لوين مجموعة ب  رقم 108 تازة - 
35000 تازة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SANISDOU
تصنيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ألقمشة وتوزي ها.
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ل لوين مجموعة ب  رقم 108 تازة - 

35000 تازة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  الدري�سي  نس  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  الدري�سي  نس  
1172 حي  لسالم سال  23 رقم  بلوك 

11000 سال  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  الدري�سي  نس  
1172 حي  لسالم سال  23 رقم  بلوك 

11000 سال  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 2023/35.
685I

MGT CONSULTING

ASSURANCES LIZARESSE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

MGT CONSULTING
 JNANE ERRAHMA GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
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ASSURANCES LIZARESSE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  الجتماعي أبو ب 
 لنسيم شارع مبارك عموري عمارة 
292 مكتب رقم 1  لد ر  لبيضاء  - 

20200   لد ر  لبيضاء   ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
1091ا3

 بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم تغيير   2022 03 دجنبر   ملؤرخ في 
 ASSURANCES» تسمية  لشركة من
 AHD» إلى   «LIZARESSE

.«ASSURANCE
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857158.

686I

فيطر سكو

W16 AUTOHAUS دوبلفي 16 
اوطوهاوس

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

فيطر سكو
رقم 38 زنقة 16 نونبر شقة رقم 
1 فاس  ملد2نة  لجد2دة فاس، 

30000، فاس  ملغرب
W16 AUTOHAUS دوبلفي 16 
 وطوهاوس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 2 
قط ة 820 تجزئة  لقروييا طريق 
عيا  لشقف فاس فاس 30000 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 16 دوبلفي   W16 AUTOHAUS

 وطوهاوس.
بيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت  ملست ملة.
 2 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
طريق  تجزئة  لقروييا   820 قط ة 
 30000 فاس  فاس  عيا  لشقف 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  الدري�سي رضو ا :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  الدري�سي رضو ا عنو نه) ( 
رقم 820 تجزئة  لقروييا طريق عيا 

 لشقف فاس 30000 فاس فاس.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  الدري�سي رضو ا عنو نه) ( 
رقم 820 تجزئة  لقروييا طريق عيا 

 لشقف فاس 30000 فاس فاس
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6016.

687I

د2و ا  لخدمات

AH BJ TRANS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

د2و ا  لخدمات
شارع محمد  لخامس رقم ا9 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
 ملغرب

AH BJ TRANS شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لنور رقم 30   لطابق 01  - 16150 

مشرع بلقصيري  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AH BJ  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANS

نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع-نقل  ملستخدميا.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 16150  -  01 30   لطابق   لنور رقم 

مشرع بلقصيري  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  حمد  لبهجاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  حمد  لبهجاوي عنو نه) ( 

16150 مشرع    30 تجزئة  لنور رقم 

بلقصيري  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  حمد  لبهجاوي عنو نه) ( 

16150 مشرع    30 تجزئة  لنور رقم 

بلقصيري  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع   البتد ئية 

07 فبر 2ر 2023 تحت رقم 7ا.

688I

B.services

MULTITRENDS 
إعالا مت دد  لقر ر ت

B.services
 Romandie 2 tour Assila
 N°33Casablanca Anfa
 Romandie 2 tour Assila

 N°33Casablanca Anfa، 1،
Casablanca Maroc

 MULTITRENDS «شركة  
 ملساهمة»

 -I وعنو ا مقرها  الجتماعي: مبنى
 لكثباا  لرملية، ز وية شارع  ملسيرة 
 لخضر ء وشارع نورماندي، 20330، 

 مل اريف،  لد ر  لبيضاء   لد ر 
 لبيضاء 01  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.206443
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 10 شتنبر 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم  لقر ر 1:  لذي 2نص على 
ما2لي:  ا  لجمع  ل ام  الستثنائي 
بتاريخ  للمساهميا  ملن قد 
•  إلقر ر  قرر:  قد   10/09/2022
تحويالت  ألسهم  على  و ملو فقة 
 ملختلفة - أقر باستقالة  ملد2ر   لسيد  
مهامه  من  مثقال  محمد   لشمري 
كإد ري ، وإعفائه بشكل كامل ونهائي 
إبر هيم  o  ستقالة  لسيد  ل مرو 
وإعفائه  كمد2ر  مهامه  من  حمد 

بشكل كامل ونهائي
2نص  2:  لذي  رقم  لقر ر  قر ر 
ثالث   ملدة  قرر  لتجد2د  ما2لي:  على 
في  جتماع  لجم ية  تنتهي  سنو ت 
على  لبيانات  للمصادقة   ل مومية 
 ملالية للسنة  ملنتهية في 03.31.2025 
مجلس  أعضاء  عضوية  شروط   ،
 إلد رة: شركة  لبيع بالتجزئة  لدولي 
في  ملغرب ممثلة بالسيد  لو في عمر ا 

ر �سي. o  لسيد  لو في عمر ا ر �سي
2نص  3:  لذي  رقم  لقر ر  قر ر 
قرر ت ييا عضو مجلس  على ما2لي: 
في  تنتهي  سنو ت  ثالث    ملدة  إد رة 
 جتماع  لجم ية  ل مومية  لذي دعا 
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للمصادقة على  لبيانات  ملالية للسنة 
03.31.2025:   لسيد  في   ملنتهية 
أحمد إبر هيم بلبي�سي من  لجنسية 
 1975 2ونيو   03  لكند2ة من مو ليد 
مصر  محل  مليالد  إلسكندرية   ،
 AS241600  ويحمل جو ز  لسفر رقم
o  لسيد  لدخيل عبد هللا عبد هللا 
س ودي  لجنسية من مو ليد ا مارس 
1985 ، مكاا  لوالدة  لرياض  ململكة 
جو ز  ويحمل   ل ربية  لس ود2ة 
Y638989 4.  إلحاطة  رقم.   لسفر 
ملجلس  إلد رة   بالتشكيل  لجد2د 
بتاريخ:  مجلس  إلد رة  ط-  جتمع 
قرر ت ييا  لسيد   .1  09/10/2022
ملجلس   

ً
أحمد إبر هيم بلبي�سي رئيسا

 إلد رة 2. قرر أا تلتزم  لشركة بشكل 
صحيب بتوقيع رئيس مجلس  إلد رة 
أو  إبر هيم  لبلبي�سي  أحمد   لسيد 
ر �سي.    عمر ا  توقيع  لسيد  لو في 
أنجز  ال2د ع  لقانوني لدى كتابة    -
بالد ر  ضبط  ملحكمة  لتجارية 
 لبيضاء بتاريخ  21/10/2022 تحت 

رقم  842680.
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  26:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: لم 2تم تسمية  ملد2ر في  لنظام 
بموجب  ت يينه  ويتم   ،  ألسا�سي 

قانوا منفصل
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842680.
689I

FELEXIA CONSEILS

AGRORABIAA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FELEXIA CONSEILS
 RES AL IHSSANE IMM 3 APPT

 4 MABROUKA. ، 40000،
Marrakech MAROC

AGRORABIAA شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 105 

دو ر  ملحمد2ة  لويد ا  - 0000ا 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   01

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGRORABIAA

صناعة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وبيع وشر ء  ملو د  لغد ئية و  لفالحية 

 لغد ئية.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 105 

0000ا   - دو ر  ملحمد2ة  لويد ا  

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 2023 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ملهندز   لسيد  دريس   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

ملهندز  عنو نه) (    لسيد  دريس  

0000ا مر كش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

ملهندز  عنو نه) (    لسيد  دريس  

0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 227اا1.

690I

Soft finances sarl

 LES DIVERS AOURACHS
MAROCAINS

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسمال  لشركة

Soft finances sarl
شارع بئر أنزر ا عمارة زينب رقم ا ، 

16000، سيدي قاسم  لغرب
 LES DIVERS AOURACHS

MAROCAINS شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملنطقة 
 لصناعية رقم 127 - 16000 سيدي 

قاسم  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.26215

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2022 دجنبر   29 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم»   20.000.000» قدره 
إلى  درهم»  «000.000.ا7  من 
طريق  عن  درهم»  «000.000.ا9 
د2وا  لشركة  مع  مقاصة  إجر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بتاريخ 08   البتد ئية بسيدي قاسم  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 29/2023.

691I

FIDUCIAIRE AL QODS

TOKYO DECO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

TOKYO DECO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل رقم 
2236/1 جو ر مسجد  المام مالك 
دو ر بو ز ض جماعة بني عياط - 

22000  زيالل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TOKYO DECO
:  شغال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

مختلفة
من ش عقاري

بيع لو زم  ملكاتب.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : محل رقم 
مالك  مسجد  المام  جو ر   1/2236
 - عياط  بني  جماعة  بو ز ض  دو ر 

22000  زيالل  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 2.500   :  لسيد  لحسيا  مر بط 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 2.500  لسيد مصطفى  لشيبي :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لحسيا  مر بط عنو نه) ( 
شارع  لرباط تجزئة  لوكيلية رقم 25 

بني مالل 23000 بني مالل  ملغرب.
 لسيد مصطفى  لشيبي عنو نه) ( 
  9 رقم   1 بلوك  تجزئة  لخروبة 

23000 بني مالل  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لحسيا  مر بط عنو نه) ( 
شارع  لرباط تجزئة  لوكيلية رقم 25 

بني مالل 23000 بني مالل  ملغرب
 لسيد مصطفى  لشيبي عنو نه) ( 
  9 رقم   1 بلوك  تجزئة  لخروبة 

23000 بني مالل بني مالل
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   البتد ئية بازيالل  

2023 تحت رقم 2ا.
692I

IRIZANE TRAVAUX

IRIZANE TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

IRIZANE TRAVAUX
10 زنقة  لحرية  لطابق  لثالث 
 لشقة رقم 5  لد ر  لبيضاء ، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

IRIZANE TRAVAUX شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 10 زنقة 
 لحرية  لطابق  لثالث  لشقة رقم 
5  لد ر  لبيضاء  - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
97اا39.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   IRIZANE TRAVAUX
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
زنقة  لحرية  لطابق   10  إلجتماعي 
 لثالث  لشقة رقم 5  لد ر  لبيضاء  - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 
على  عالوة  مردود2ة  لنشاط  ل دم 

 ملنافسة.
و عيا:

و  عبد  لرحماا   ز ك    لسيد)ة( 
مير دور  مر كش   قامة  عنو نه) ( 
3ا  0000ا  ماجوريل عمارة د شقة 
مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
10 زنقة  2022 وفي  31 دجنبر  بتاريخ 
رقم   لحرية  لطابق  لثالث  لشقة 
20000  لد ر   - 5  لد ر  لبيضاء  

 لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857661.
693I

KAMAR BENOUNA

SOLAR POWER ش م م
إعالا مت دد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3ا

20160، Casablanca MAROC
SOLAR POWER ش م م  «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 20 عباس 

 بن فرناس   لو زيس - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.371923
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 22 2ونيو 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
قرر  لجمع  ل ام  ملصادقة  ما2لي: 
سهما 2ملكها   30.000 على مساهمة 
 REA»  لسيد رضا  ل لج في  لشركة 
INVEST» و بالتالي و فق على  لشركة 

«REA invest» كمساهم جد2د 
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 0:  لذي 2نص على ما2لي: 

0
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856367.

694I

FNMCOMPTA

LE PETIT SAVANT 3 PRIVE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
LE PETIT SAVANT 3 PRIVE شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 ECO 1 وعنو ا مقرها  إلجتماعي

 VICTORIA DORELLA  - 90000

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PETIT SAVANT 3 PRIVE

:  لت ليم  بإ2جاز  غرض  لشركة 

بجميع فروعه:  لتمهيدي و البتد ئي 

و العد د و  لثانوي....

 ECO  1  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 VICTORIA DORELLA  - 90000

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بكور   سفياا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : بكور   سفياا   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بكور  سفياا   لسيد 

عجروم  قامة  قامة  شارع  بن 
طنجة   - 2ا  رقم   5 طابق   لكتبية 

90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بكور  سفياا   لسيد 

عجروم  قامة  قامة  شارع  بن 
طنجة   - 2ا  رقم   5 طابق   لكتبية 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1840.

695I

CABYOUCOM

RHAOUAT TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
RHAOUAT TRAVAUX شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي بام 
رقم 2ا1  لطابق  ر�سي سوق 

 لثالثاء  لغرب - 300ا1 سوق  رب اء 
 لغرب  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
27909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا0 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RHAOUAT TRAVAUX
تنظيف   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

و لبستنة. شغال مختلفة.  ملتاجرة.
بام  حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم 2ا1  لطابق  ر�سي سوق  لثالثاء 
300ا1 سوق  رب اء  لغرب   -  لغرب 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  ل الي غو ت :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد  ل الي غو ت عنو نه) ( 
سوق  سوق  لثالثاء  لغرب  مركز 
سوق  رب اء  300ا1   رب اء  لغرب 

 لغرب  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد  ل الي غو ت عنو نه) ( 
سوق  سوق  لثالثاء  لغرب  مركز 
سوق  رب اء  300ا1   رب اء  لغرب 

 لغرب  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بسوق  الرب اء  لغرب    البتد ئية 
بتاريخ 02 فبر 2ر 2023 تحت رقم 46.
696I

CABYOUCOM

GHAZI PERLUXE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
GHAZI PERLUXE شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 
عبد  لسالم سيدي محمد لحمر 

سوق  رب اء  لغرب - 300ا1 سوق 
 رب اء  لغرب  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
27907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 غشت   10
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 GHAZI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PERLUXE
: مقاول في  غرض  لشركة بإ2جاز 

نقل  ملستخدميا.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : دو ر  والد 
لحمر  محمد  سيدي  عبد  لسالم 
سوق  300ا1   - سوق  رب اء  لغرب 

 رب اء  لغرب  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  حمد  لغازي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد  حمد  لغازي 
دو ر  والد عبد  لسالم سيدي محمد 
300ا1  سوق  رب اء  لغرب  لحمر 

سوق  رب اء  لغرب  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد  حمد  لغازي 
دو ر  والد عبد  لسالم سيدي محمد 
300ا1  سوق  رب اء  لغرب  لحمر 

سوق  رب اء  لغرب  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بسوق  الرب اء  لغرب    البتد ئية 

بتاريخ 26 2نا2ر 2023 تحت رقم 38.
697I

CABYOUCOM

NEROVAX TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
NEROVAX TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 
شتو ا سيدي بوبكر  لحاج سوق 

 رب اء  - 300ا1 سوق  رب اء  لغرب 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27167
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   20  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
NEROVAX TRANS  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 إلجتماعي دو ر  والد شتو ا سيدي 
300ا1   - بوبكر  لحاج سوق  رب اء  
سوق  رب اء  لغرب  ملغرب نتيجة ل : 

 زمة قي قطاع  لنقل.
و حدد مقر  لتصفية ب دو ر  والد 
سوق  بوبكر  لحاج  سيدي  شتو ا 
300ا1 سوق  رب اء  لغرب   -  رب اء  

 ملغرب. 
و عيا:

و  حميد   رحيم   لسيد)ة( 
دو ر  والد شتو ا سيدي  عنو نه) ( 
سوق  رب اء  لغرب  بوبكر  لحاج 
سوق  رب اء  لغرب  ملغرب  000ا1 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  ل قود و  لوثائق 
 ملت لقة بالتصفية : دو ر  والد شتو ا 

سيدي بوبكر  لحاج سوق  رب اء 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بسوق  الرب اء  لغرب    البتد ئية 

بتاريخ 10 2نا2ر 2023 تحت رقم 10.
698I

CABYOUCOM

CHAHEDNOV TRANS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

CHAHEDNOV TRANS شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 

عرباوة  لغابة سيدي بوبكر  لحاج  

سوق  رب اء - 300ا1 سوق  رب اء 

 لغرب  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

7ا272.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2023 2نا2ر   25  ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 CHAHEDNOV  لشريك  لوحيد 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    TRANS

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 

بوبكر  لحاج   سيدي  عرباوة  لغابة 

سوق  رب اء  300ا1   - سوق  رب اء 

قي  :  زمة  ل  نتيجة   لغرب  ملغرب 

قطاع  لنقل.

دو ر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

بوبكر  لحاج   سيدي  عرباوة  لغابة 

سوق  رب اء  300ا1   - سوق  رب اء 

 لغرب  ملغرب. 

و عيا:

و  مصطفى    لشاهد   لسيد)ة( 

دو ر عرباوة  لغابة سيدي  عنو نه) ( 

000ا1  سوق  رب اء  بوبكر  لحاج  

سوق  رب اء  لغرب  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

دو ر   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

بوبكر  لحاج   سيدي  عرباوة  لغابة 

سوق  رب اء

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بسوق  الرب اء  لغرب    البتد ئية 

بتاريخ 30 2نا2ر 2023 تحت رقم ا1.

699I
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CABYOUCOM

KAAIBER TRANS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
KAAIBER TRANS شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لت اونية 

 لحريضية سيدي عالل  لتازي سوق 
 رب اء  لغرب - 300ا1 سوق  رب اء 

 لغرب  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.27687

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   09  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  KAAIBER TRANS  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
مقرها  إلجتماعي  لت اونية  وعنو ا 
 لحريضية سيدي عالل  لتازي سوق 
300ا1 سوق  رب اء   -  رب اء  لغرب 
في  :  زمة  ل  نتيجة   لغرب  ملغرب 

قطاع  لنقل.
و حدد مقر  لتصفية ب  لت اونية 
 لحريضية سيدي عالل  لتازي سوق 
300ا1 سوق  رب اء   -  رب اء  لغرب 

 لغرب  ملغرب. 
و عيا:

و  س يد    ك يبر   لسيد)ة( 
عنو نه) (  لت اونية  لحريضية 
سوق  رب اء  عالل  لتازي  سيدي 
سوق  رب اء  لغرب  300ا1   لغرب 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود 
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 ل قود و  لوثائق  ملت لقة بالتصفية 
:  لت اونية  لحريضية سيدي عالل 

 لتازي سوق  رب اء  لغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بسوق  الرب اء  لغرب    البتد ئية 

بتاريخ 30 2نا2ر 2023 تحت رقم 15.
700I

FLAIOU AUTO

فاليو اوطو
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLAIOU AUTO
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI IMMEUBLE BEN
 MOUSSA EL GOUACHE 2EME
ETAGE , FES، 30000، Fès  ملغرب
فال2و  وطو شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي عمارة بن مو�سى 
 لكو ش طابق 2 فاس  - 30000 

فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5ا9ا7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   28
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
فال2و   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 وطو.
كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
مو�سى  بن  عمارة   لكريم  لخطابي 
 لكو ش طابق 2 فاس  - 30000 فاس 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  فال2و  وطو   لشركة 
شارع عبد  لكريم  لخطابي عمارة بن 
مو�سى  لكو ش طابق 2 فاس  30000 

فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  صفو ا  فال2و   لسيد 
02 طريق  10  لشقة  02 عمارة   نس 
فاس   30000 فاس   عيا  لشقف 

 ملغرب
 - بتاريخ  تم  إل2د ع  لقانوني ب-  

تحت رقم -.

701I

CABYOUCOM

TAWSART TRANS
إعالا مت دد  لقر ر ت

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
TAWSART TRANS «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: دو ر  والد 

عبد  لسالم سيدي محمد لحمر 
سوق  رب اء  لغرب - 300ا1 سوق 

 رب اء  لغرب  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.26543

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 12 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
باع  لسيد  حمد غزوي  لف )1000) 
لفائدة  لسيد   حصة  جتماعية 

محمد  لكيوزي
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
من  غزوي  نجيب   ستقالة  لسيد 
 لتسيير وت ييا وتسمية  لسيد محمد 

 لكيوزي مسير وحيد للشركة

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
تغيير مقر  لشركة من دو ر  والد عبد 
سوق  لحمر  محمد  سيدي   لسالم 
قرية  حمد ا  دو ر  والد   رب اء  لى 

بن ودة سوق  رب اء
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
مقر  لشركة دو ر  والد حمد ا قرية 

بن ودة سوق  رب اء  لغرب
على  2نص  6و7:  لذي  رقم  بند 
ورد للشركة مبلغ قدره مائة  ما2لي:  
مقسمة  لى  درهم   )100000(  لف 
 لف )1000( حصة  جتماعية بقيمة 
لفائدة  لسيد  درهم    )100( مائة 

محمد  لكيوزي
على  2نص  15:  لذي  رقم  بند 
ت ييا  لسيد محمد  لكيوزي  ما2لي: 

مسير  لوحيد للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بسوق  الرب اء  لغرب    البتد ئية 

بتاريخ 30 2نا2ر 2023 تحت رقم 13.
702I

CABYOUCOM

BERRY LUXE TRANS
إعالا مت دد  لقر ر ت

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM ACOINE 1 ERE ETAGE BUR
 N° 01 SOUK EL ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
BERRY LUXE TRANS «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: دو ر  والد 
مصباح  لرويف  لبحارة  والد عياد 
سوق  رب اء  لغرب - 300ا1 سوق 

 رب اء  لغرب  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.27487

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 09 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
عبد  ل الي  لقصري  باع  لسيد 
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حصة  جتماعية   )500( خمسمائة 
وباع  سالم خرباش.  لفائدة  لسيد  
خمسمائة  بنز2نة  عمر ا   لسيد 
لفائدة  حصة  جتماعية   )500(

 لسيد  سالم خرباش
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
من  للشركة  تغيير  لشكل  لقانوني 
محدودة  لى  مسوولية  ذ ت  شركة 
شركة ذ ت مسوولية محدودة ذ ت 

شريك و حد
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت ييا وتسمية  لسيد مسالم خرباش 
مسير وحيد للشركة و ستقالة  لسيد 

عبد  ل الي  لقصري
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
2نص على  و7:  لذي   6 رقم  بند 
ورد للشركة مبلغ قدره مائة  ما2لي:  
مقسمة  لى  درهم   )100000(  لف 
 لف )1000( حصة  جتماعية بقيمة 
لفائدة  لسيد  درهم    )100( مائة 

سالم خرباش
على  2نص  15:  لذي  رقم  بند 
خرباش  سالم  ت ييا  لسيد  ما2لي: 

مسير وحيد للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بسوق  الرب اء  لغرب    البتد ئية 

بتاريخ 30 2نا2ر 2023 تحت رقم 12.

703I

BUSINESS AUDITAX

ZAGORA INFRA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

ZAGORA INFRA شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5 شارع 
2وسف  بن تاشفيا  لطابق  لثاني 

رقم 3  - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZAGORA INFRA

:   لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبري للبضائع

و   ، متنوعة  إنشاء ت  أعمال   •

VRD ، لتهيئة  لحضرية 

• أعمال  لطرق.

• أعمال  ل زل  ملائي و ل زل.

• تاجر وتأجير  مل د ت

•  لدر سات و لقياسات  لفنية

•  لتهيئة  ل امة

• تهيئة  ملساحات  لخضر ء

•  لتهيئة  لخارجية للمنشئات

• در سات  ل قود  ل امة ومر قبتها

لجميع  در سات  ملباني   •

 الستخد مات

في  بما  وإد رة  ألعمال  تنسيق   •

ذلك  لقياسات وإنشاء  لحسابات

إمد د ت   ،  VRD  ، •  لتقسيم 

 ملياه ، أعمال  لحفر و لتنمية

أعمال  لهندسة  ملدنية لجميع   •

 لحرف )T.C.E( ، خز ا  ملياه ،  لجد ر 

،  ألشغال  هيكل  ملبنى   ،  الستنادي 

 ل امة ،  لصيانة ،  لصيانة ،  لتوريد 

،  إلصالح ،  إلنشاء ت  مل دنية.

• أعمال  لحفر ، و لصرف  لصحي 

و إلنارة   ، مياه  لشرب  وإمد د ت   ،

 ل امة

• تصنيع وتسويق مو د  لبناء

م د ت  لهندسة  وبيع  تأجير   •

 ملدنية.

•  ستير د و تصد2ر.
جميع  مل امالت  أعم  وبشكل   •
أو  أو  لصناعية  أو  لتجارية   ملدنية 
 ملالية أو  ملنقولة أو  ل قارية  ملت لقة 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 
 ملذكورة أعاله أو  لتي من  ملحتمل أا 

تسهل تنميتها..
شارع   5  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تاشفيا  لطابق  لثاني  2وسف  بن 

رقم 3  - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  بر هيم  لزليكي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  بر هيم  لزليكي  عنو نه) ( 
تجزئة  لنصر ، شارع  لحمامة رقم 5  

90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  بر هيم  لزليكي  عنو نه) ( 
تجزئة  لنصر ، شارع  لحمامة رقم 5  

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262476.
Iا70

LA DILIGENCE COMPTABLE

SOHIRA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد  ل زيز  لث البي شارع 
عالل بن عبد هللا  لطابق  لثاني 
 ملكتب رقم ا1 فاس ، 30000، 

فاس  ملغرب
SOHIRA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 0ا 
 لطابق  لخامس مكاتب  ألندلس 

شارع  صيلة  ألطلس فاس - 30000 
فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOHIRA
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.
0ا  رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
مكاتب  ألندلس   لطابق  لخامس 
 30000 شارع  صيلة  ألطلس فاس - 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مستقيم حيد :  333 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة.
333 حصة    :  لسيد رشيد ماللي 

بقيمة 100,00 درهم للحصة.
 لسيد محمد  ملد ني :  ا33 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حيد  مستقيم   لسيد 
348 ه تجزئة رياض  لياسميا طريق 
فاس   30000 فاس  عيا  لشقف 

 ملغرب.
 لسيد رشيد ماللي عنو نه) ( رقم 
73 ب  لطابق 1 تجزئة رياض  لزيتوا 
 30000 فاس  عيا  لشقف  طريق 

فاس  ملغرب.
عنو نه) (  محمد  ملد ني   لسيد 
مكاتب  0ا  لطابق  لخامس  رقم 
 ألندلس شارع  صيلة  ألطلس فاس 

30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
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عنو نه) (  حيد  مستقيم   لسيد 
رياض  لياسميا  تجزئة  هه   348
 30000 فاس  عيا  لشقف  طريق 

فاس  ملغرب
 لسيد رشيد ماللي عنو نه) ( رقم 
73 ب  لطابق 1 تجزئة رياض  لزيتوا 
 30000 فاس  عيا  لشقف  طريق 

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6091.

705I

BURCICA

 STATION SERVICE
MANAOUS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

BURCICA
32ا زنقة مصطفى  مل اني  ملكتب 

ا1  لطابق 5  لد ر  لبيضاء ، 
20610،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 STATION SERVICE MANAOUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 شارع 
اللة  لياقوت تقاطع زنقة مصطفى 

 مل اني  - 20250  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا0 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.STATION SERVICE MANAOUS
-تشغيل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

محطة توزيع  لوقود ؛
وبيع وتوزيع  لوقود ومو د  -شر ء 

و ملنتجات  لبترولية  ألخرى ؛

وتنظيفها  -غسيل  ملركبات 
وصيانتها  ل امة ؛

قطع  لغيار  جميع  وبيع  -شر ء 
وصيانة  ألصناف  إلصالح   لالزمة 

 ملذكورة أعاله.
تقني  مركز  وتشغيل  -إنشاء 
أنو ع  لجميع  و لتفتيش  للمر قبة 

 ملركبات.
جميع  مل امالت   ، عام  -وبشكل 
أو  أو  لصناعية  أو  لتجارية   ملالية 
 ملدنية أو  ملنقولة أو غير  ملنقولة  لتي 
قد تكوا مرتبطة بشكل مباشر أو غير 
أو أي  بأحد  ألشياء  ملحددة  مباشر 

�سيء مشابه أو مرتبط..
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 61 شارع 
زنقة مصطفى  تقاطع  اللة  لياقوت 
20250  لد ر  لبيضاء   -  مل اني  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 600   : عادل  لفاطمي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد س يد ناد2ر :  00ا حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  عادل  لفاطمي   لسيد 
رقم  3ا  تجزئة ميامار  لحمرية زنقة 
22 كاليفورنيا 20150  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
عنو نه) (  ناد2ر  س يد   لسيد 
مليل   تيط   9 رقم  ش باا  تجزئة 

29640  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  عادل  لفاطمي   لسيد 
رقم  3ا  تجزئة ميامار  لحمرية زنقة 
22 كاليفورنيا 20150  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
عنو نه) (  ناد2ر  س يد   لسيد 
مليل   تيط   9 رقم  ش باا  تجزئة 

29640  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00856506.

706I

FLASH ECONOMIE

 ATLANTIQUE
MANAGEMENT HOTEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MCA CONSULTING
5, شارع عبد  للطيف بن قدور 

- لد ر  لبيضاء 
 ATLANTIQUE MANAGEMENT

HOTEL SARL
رأسمالها:1.000.000 درهم

2 شارع  لزرقطوني  لد ر  لبيضاء
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي   

بتاريخ 22دجنبر 2022 تمت
تفويت  لحصص  على   ملو فقة 

 ملؤسسة من قبل:
 INVESTOUR تفويت شركة

2500   حصة تملكها في شركة
 A T L A N T I Q U E

  MANAGEMENT HOTEL
لفائدة  لسيد  محمد قباج
لفائدة  لسيد  قباج حمزة

 لفائدة  لسيد  هشام قباج 
لفائدة  لسيدة مريم قباج

لفائدة  لسيد محمد علي قباج
لفائدة  لسيدة جيهاا قباج 
لفائدة  لسيد  بر هيم قباج

من  لنظام   8 ت د2ل  لفصل 
 ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857.253

707I

BURCICA

IRON PRO IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BURCICA
32ا زنقة مصطفى  مل اني  ملكتب 

ا1  لطابق 5  لد ر  لبيضاء ، 
20610،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

IRON PRO IMMOBILIER شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 شارع 
اللة  لياقوت تقاطع زنقة مصطفى 

 مل اني - 20120  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا0 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 IRON  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PRO IMMOBILIER
-بيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وشر ء  ل قار ت
-تأجير  ل قار ت ؛

ألي  -جميع  ألنشطة  لتجارية 
مادة وأي سل ة ؛

أو  أو  لبيع  -شركة  لشر ء 
جميع  ملو د  إرسالية   ، بال مولة 
و ألشياء  ملصن ة  و ملنتجات   لخام 
جميع  ملو د  وجه  لخصوص  وعلى 
في  و ألدو ت  ملستخدمة  و ألجهزة 
جميع مجاالت  لنشاط  القتصادي ؛
- ملشاركة  ملباشرة أو غير  ملباشرة 
للشركة في جميع  ل مليات  لتجارية 
أو  لصناعية  لتي قد تكوا مرتبطة 
إنشاء  خالل  من   ، لغرض  لشركة 
أو  للمساهمات  جد2دة  شركات 
 لرعا2ة أو  الكتتاب أو شر ء  ألور ق 
 ملالية أو حقوق  لشركات أو  الندماج 
أو  ملشروع  ملشترك  و  أو  لتحالف 

غير ذلك؛
جميع  مل امالت   ، عام  -وبشكل 
أو  أو  لصناعية  أو  لتجارية   ملالية 
أو  ل قارية  لتي  أو  ملنقولة   ملدنية 
قد تكوا مرتبطة بشكل مباشر أو غير 
أو أي  بأحد  ألشياء  ملحددة  مباشر 

�سيء مشابه أو مرتبط..
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عنو ا  ملقر  الجتماعي : 61 شارع 
زنقة مصطفى  تقاطع  اللة  لياقوت 
20120  لد ر  لبيضاء   -  مل اني 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 600   : عادل   لسيد   لفاطمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد س يد ناد2ر :  00ا حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد   لفاطمي عادل عنو نه) ( 
رقم  3ا  تجزئة ميامار  لحمرية زنقة 
22 كاليفورنيا  20150  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
عنو نه) (  ناد2ر  س يد   لسيد 
مليل  تيط   9 رقم  ش باا  تجزئة 

29640  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  عادل   لسيد  لفاطمي 
رقم  3ا  تجزئة ميامار  لحمرية زنقة 
22 كاليفورنيا  20150  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
عنو نه) (  ناد2ر  س يد   لسيد 
مليل  تيط   9 رقم  ش باا  تجزئة 

29640  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00856508.
708I

BURCICA

KAZYON RETAIL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BURCICA
32ا زنقة مصطفى  مل اني  ملكتب 

ا1  لطابق 5  لد ر  لبيضاء ، 
20610،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

KAZYON RETAIL  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 شارع 
اللة  لياقوت تقاطع زنقة مصطفى 

 مل اني - 20120  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11ا570

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KAZYON RETAIL
-إد رة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و لتجزئة  متاجر  لجملة  وتشغيل 
و ملتاجر  ماركت  ومحالت  لسوبر 
ومر كز  مت ددة  ألغر ض  و ملتاجر 
سو ء   ، و ملغلقة   لتسوق  ملفتوحة 
كانت تجارة  لجملة أو  لتجزئة لجميع 
 ، و ملستوردة   ملنتجات  ملحلية 

وخاصة  لبقالة  ل امة ؛
مستودعات  وتشغيل  -إنشاء 
بها  يسمب  لتخزين  لبضائع  لتي 
تخزين  ملو د  باستثناء   ،  لقانوا 

 لكيميائية ؛
في  بما   ، -إد رة وتشغيل  ملصانع 
لتصنيع  ملنتجات   ، موظفيها  ذلك 
ألطر ف  وتوزي ها  وبي ها  وت بئتها 
صناعة  ألملنيوم  باستثناء   ، ثالثة 
وكذلك   ، و ألسمدة  و ألسمنت 
وكاالت  الستير د و لتصد2ر  لتجارية 

و لوكاالت  لتجارية ؛
خطوط  لهاتف  ملحمول  -بيع 
شحن  لهو تف  إعادة  وكوبونات 
 ملحمولة بجميع أنو عها وكذلك بيع 
أنو عها  بجميع   لهو تف  ملحمولة 
خدمات  جميع  وتوفير  وملحقاتها 
 لهاتف  ملحمول وفًقا ألحكام  لقانوا 

 ملغربي ؛

جميع  وت بئة  وتحضير  -تصنيع 

أنو ع  لخبز و لحلويات  لقائمة على 

 لعجيا لآلخرين ؛

وإد رة  وتشغيل  وإعد د  -إنشاء 

وغير  و ملقاهي  ملتنقلة   ملطاعم 

أنو ع  جميع  لتوريد   ،  ملتنقلة 

و آليس  و ألط مة  مل بأة   لوجبات 

كريم و ملشروبات  لساخنة /  لباردة 

حصول  لشركة  بشرط   ، بأنو عها 

جميع  لتر خيص  لالزمة.  على 

و ألنظمة  للقو نيا  وفقا  و لتصاريب 

 ملغربية.

-وبشكل عام ، أي عملية تجارية أو 

مالية أو منقولة أو عقارية أو صناعية 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

من  أو  أعاله  باألنشطة  ملذكورة 

 ملحتمل أا ت زز تطوير  لشركة..

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 61 شارع 

زنقة مصطفى  تقاطع  اللة  لياقوت 

20120  لد ر  لبيضاء   -  مل اني 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

3.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

  Kazyon Limited :  لشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   30.000

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 Kazyon Limited  لشركة 

الا   NW11 بارتولوميو   عنو نه) ( 

لوندر   نجلتر .

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد بنمزو رة عنو نه) ( 

إقامة حد ئق فال فلوري درج ف   9
 10 ا شقة  زنقة ستيفاا مالرمي ط 

20390  لد ر  لبيضاء  فلوري  فال 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 90856612.

709I

BURCICA

 SYMPHONYAI RETAIL CPG

MOROCCO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BURCICA
مصطفى  مل اني  زنقة  32ا 

 ملكتب ا1  لطابق 5  لد ر  لبيضاء ، 

20610،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 SYMPHONYAI RETAIL CPG

مسؤلية  ذ ت  شركة   MOROCCO

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 61 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

زنقة  تقاطع  اللة  لياقوت  شارع 

20120  لد ر   - مصطفى  مل اني 

 لبيضاء  ملغرب

مسؤلية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SYMPHONYAI RETAIL CPG

.MOROCCO

-شر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وتقد2م  وتطوير  وتسويق  وإنشاء 

وتأجير  لتطوير   ملساعدة  لفنية 

جميع  لبر مج  وصيانة  وتركيب 

ومنتجات  لبر مج وأجهزة  لكمبيوتر 

و مل د ت  إللكترونية  لدقيقة ؛

لتطبيقات  مخصصة  -م الجة 

جميع  إلجر ء ت  وكذلك   لكمبيوتر 

؛  بالتدريب  و ألنشطة  ملت لقة 

 لتأجير من  لباطن للمباني ؛
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فإا  ملشاركة   ، عام  -وبشكل 

في  للشركة  غير  ملباشرة  أو   ملباشرة 

 ، هذ   لنوع  من  جميع  ل مليات 

قائمة  شركات  إنشاء  إما عن طريق 

أو  لتحالف  أو  الندماج   ، بالف ل 

أو  لتأجير  أو  لبيع   ، بينها  فيما 

للشركات أو ألي أشخاص آخرين من 

ممتلكاتها  ملنقولة  من  جزء  أو  كل 

في  الكتتاب  وغير  ملنقولة وحقوقها 

و ملشتر2ات و ملبي ات لألور ق  ملالية 

وحقوق  لشركات في  لرعا2ة و لسلف 

و لقروض وغير ذلك ؛

نيابة عن نفسه أو  ، سو ء  - لكل 

نيابة عن أطر ف ثالثة أو في  ملشاركة ، 

بأي شكل من  ألشكال ، وال سيما عن 

أو  الكتتاب  إنشاء  لشركات  طريق 

أو  لرعا2ة أو  الندماج أو شر ء أو بيع 

 ألور ق  ملالية أو  لحقوق  الجتماعية 

أو  لتنازل عن أو تأجير  لكل أو جزء 

بأي  أو  و ل قار  حقوق  مللكية  من 

وسيلة أخرى..

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 61 شارع 

زنقة مصطفى  تقاطع  اللة  لياقوت 

20120  لد ر  لبيضاء   -  مل اني 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

EYC INC :  100 حصة   لشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   EYC INC  لشركة 

1209 أرونج ستر2ت NE99 نيوكاستل 

 لوال2ات  ملتحدة  ألمريكية.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

أالا  هينري  ماري  بينو    لسيد 

بوربير  شارع   26 عنو نه) (  كيست 

باريس  100ا9  فو�سي  دي  سانمور 

فرنسا

 لسيد أنطونيو فليب عنو نه) ( 8 

فيالر و ي  0ا29 ستيفينتوا  نجلتر 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00856507.

710I

SYNERG

GEOFIT MAROC

إعالا مت دد  لقر ر ت

SYNERG

 N 223 BD ZERKTOUNI 6 EME

ETAGE ، 20060،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

GEOFIT MAROC «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  لد ر 

 لبيضاء  ملركز  لتجاري د2و ا، 

ساحة أكنول و زنقة عبد  لكريم 

 لد2وري رقم B7 ،  لطابق  لثالث. - 

20250  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.113775

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 30 2ونيو 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي:  

• تجد2د توكيل  ملسير  لوحيد:  لسيد 

  Fabrice BUNOUF   فابريس بونوف

و ملصادقة   •  .)1( و حدة  سنة  ملدة 

بها  قام  جميع  ل مليات  لتي  على 

 ملسير  لوحيد خالل  لفترة  ملنقضية 

و لتجد2د  توكيله  فترة  نها2ة  بيا 

 لحالي، وي طيه إبر ء ذمة نهائية دوا 

تحفظات.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبر 2022 تحت رقم 847827.

711I

BURCICA

CEFA INDUSTRIES
إعالا مت دد  لقر ر ت

BURCICA
مصطفى  مل اني  زنقة  32ا 
 ملكتب ا1  لطابق 5  لد ر  لبيضاء ، 

20610،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
«شركة   CEFA INDUSTRIES

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: ا70-7 
ز وية زنقة محمد سميحة و أوالد زياا  

- -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
73715ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

زيادة رأسمال  لشركة
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
من  لنظام   7 و   6 ت د2ل  لبند رقم 

 ألسا�سي للشركة
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا  لنظام  ألسا�سي للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
رفع رأس  ملال  لشركة من  1000000 
55ا5  بإصد ر  5500ا15  درهم إلى 
سهم جد2د بقيمة 100 درهم للسهم.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857079.

712I

ASHAM  MOHAMED

AMINA RIF
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

AMINA RIF شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 3 زنقة 
 ملجد  شارع ترجيست رقم 18 
تطو ا - 93000 تطو ا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32797
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر  ا2 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMINA RIF
كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدوا سائق.
زنقة   3  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ملجد  شارع ترجيست رقم 18 تطو ا 

- 93000 تطو ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  ل ظيم  بوكزير   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   5.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  ل ظيم   بوكزير   لسيد 
ا0  رقم  ليجيوا  ال  كاي  عنو نه) ( 
بيسو ب 02 بويرطا در سبتة 00 سبتة 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لفضالي محمد عنو نه) ( 
رقم  دمنات  ساحة  ترجيست  شارع 

19 تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2707.
713I
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FID PME

DIWAN AL MAARIFA PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FID PME
64 شارع موالي علي  لشريف  لشقة 

6 تمارة ، 12020، تمارة  ملغرب
 DIWAN AL MAARIFA PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  تجزءة  
 لس ادة رقم 2ا عيا عتيق تمارة - 

12000 تمارة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
9ا1ا13.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2022 دجنبر   31 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
«800.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   900.000» إلى  درهم» 
د2وا  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 9830.
Iا71

FID PME

DIWAN AL MAARIFA PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

FID PME
64 شارع موالي علي  لشريف  لشقة 

6 تمارة ، 12020، تمارة  ملغرب
 DIWAN AL MAARIFA PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزءة  
 لس ادة رقم 2ا عيا عتيق تمارة - 

12000 تمارة  ملغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
9ا1ا13.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في ا2 2نا2ر 2023 تقرر إنشاء 
فرع  تابع للشركة  تحت  لتسمية - و 
 لكائن بال نو ا تجزءة   لس ادة رقم 

تمارة   12000  - عيا عتيق تمارة  7ا 
 ملغرب و  ملسير من طرف  لسيد)ة( 

بناني  س يد.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 9896.
715I

CONFIA CONSEIL SARL

PARA DRISSIA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CONFIA CONSEIL SARL
 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUES LAHORE & SAYED KOTB
 1ER ETAGE N° 19 TANGER،

90000، TANGER MAROC
PARA DRISSIA   شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي فاطمة 
زهر ء شارع عمر  ملختار رقم 16 بني 
مكادة طنجة - 90000 طنجة طنجة.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.101263
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2022 دجنبر   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مر د   لتهامي   )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( عمر  

 لحمد وي  بتاريخ 22 دجنبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
دجنبر   30 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2022 تحت رقم 15890.
716I

TECO GEST SARLAU

زديح بويلدنغ
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،
20202، CASABLANCA MAROC
زد2ب بويلدنغ شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 شارع 
آللة  لياقوت  لطابق  الول  رقم 
56 مركز رياض   لد ر  لبيضاء. 
- tecogest@gmail.com  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569103
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
زد2ب   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بويلدنغ.
:  نشاء  بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقار ت.
 61  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
آللة  لياقوت  لطابق  الول   شارع 
مركز رياض   لد ر  لبيضاء.   56 رقم 
tecogest@gmail.com  لد ر   -

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد زد2ب عبد  لكريم :  10.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد زد2ب عبد  لكريم : 10000 

بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد زد2ب عبد  لكريم عنو نه) ( 
طريق  زمور كلم  9 د ر بوعزة  لنو صر  

27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  ناصر   زد2ب   لسيد 

د ر بوعزة   115  قامة  النصاري رقم 

27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب

عنو نه) (  كمال  زد2ب    لسيد 

د ر بوعزة   قامة  النصاري رقم 118 

27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854891.

717I

RAIS AUDIT&CONSEIL

SOCINVEST SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

SOCINVEST

شركة  ذ   ت   ملسؤ و لية    ملحد و د 

ة ذ ت  لشريك  لو حيــد ر أ سما لها 

850.223.100 د ر هم

مقر ها  ال جتما عي : : 3، شارع  

طر بلس -   لرباط 

 لسجل  لتجاري :  لرباط رقم 

125387

 لـزيادة في رأس  ملال إلى 

850.223.100  درهم

ريخ   بـتا  بـقـر ر  لشريك  لوحـيـد 
ثــم ر فـع  رأس  لـما ل   2023 2نا2ر   2

درهم    1.500.000  إل جـتـما عـي مـن 

و ذ لـك   إ لى  850.223.100 د ر هم  

باصد ر 8.487.231 حصة  جد 2دة   

بقيمة  100   د ر هم  لـلحـصة   تـكـتـب   

د 2و ا   مع    باملقا صة    بكا ملها    

مستحقة   على   لشر كة  من طرف  

« لبنك  لش بي   لشريك  لوحـيد 

 848.723.100 بمبلغ   ملركزي» 

درهم، و بمقتضا ه  ثم تغيير مقتضيا 

ت   لفصل  6   من   لقا نو ا   أل سا 

�سي  ملت لق بالتقدمات ورأس  ملال. 

ى  لـد  2ــد ع   لـقانـوني  ثم   إل 

 لـمحكمـة  لـتجــارية  بالرباط،  بتا ريخ 

7 فبر 2ر 2023 تحت عد د 132951.

مقتطف  من  أ جل   إل شها ر

718I
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ACOMS CONSULTING

ISOPHYTO SARLAU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACOMS CONSULTING
رقم 2 عمارة 13 شارع  دريس  لثاني 
 ملد2نة  لجد2دة ، 50000، مكناس 

 ملغرب
ISOPHYTO SARLAU  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 لسفلي تجزئة  المل رقم 2 بوفكر ا 

- 50000 مكناس   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58183
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ISOPHYTO SARLAU
تاجر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

منتجات  لصحة  لنباتية.
:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
2 بوفكر ا   لسفلي تجزئة  المل رقم 

- 50000 مكناس   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فر ج   لسيدة خد2جة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيدة خد2جة فر ج  
تجزئة  المل رقم 2 بوفكر ا   50000 

مكناس   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   لسيدة خد2جة فر ج  
تجزئة  المل رقم 2 بوفكر ا   50000 

مكناس   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 7ا5.
719I

CAB ASSISTANCE

LEKSOUS TRANS
إعالا مت دد  لقر ر ت

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

LEKSOUS TRANS «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: سوق 
نجيبة رقم 155 حي  بن خلدوا - 

90000 طنجة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.62117

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 13 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
عبد ل زيز  )ة(  تفويت  لسيد  ما2لي: 
حصة  جتماعية   50  لطاهيري 
سميرة  لي قوبي  )ة(  وتفويت  لسيد 
17 حصة  جتماعية وتفويت  لسيد 
حصة   17 شيماء  لطاهيري  )ة( 
وتفويت   17 أصل  من   جتماعية 
16 حصة  عمر  لطاهيري  )ة(   لسيد 
سمير  )ة(  لفائدة  لسيد   جتماعية 

 ليز2دي بتاريخ 13 2نا2ر 2023.
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ستقالة  ملسير عبد ل زيز  لطاهيري 
وت ييا  لسيد  ليز2ديي سمير مسير  

ملدة غير محدودة.
على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: تحويل  لشركة  لى شركة ذ ت 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ملساهمات
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

ر س مال  لشركة
على  2نص  13:  لذي  رقم  بند 

ما2لي:  لت ييا 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262132.
720I

د2و ا  ألستادة سليمة بلهاشمي

GABRAKOU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

د2ــو ا  ألستــاذة سليمــة بلهاشمــي 
د2ــو ا  ألستــاذة سليمــة بلهاشمــي

موثقـــــــــــة
2، زنقة أم  لبنيا،  لطابق  لثاني، 

شقة -3 وجــدة
 LA SOCIETE « GABRAKOU»

,S.A.R.L
هبة حصص  جتماعية

تلقتــه  Iبمقتضــى عقد توثيقي   /-
موثقــة  بلهاشمــي،  سليمــة   ألستــاذة 
بوجــدة، بتاريــخ  ا0 و 12 2نا2ر 2023 
زينب  لحميدي  وهبت  النسة    ،
حصصها  الجتماعية   مجموع 
 ملتمثلة في 18 حصة  و  لتي تمتلكها 
في  لشركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة 
رأسمالهــا    «GABRAKOU  »  ملسماة 
درهــم   100.000,00  الجتماعــي 
شارع  وجدة  ومقرهــا  الجتماعــي 
  ، مكرر   93 محمد  لخامس  لرقم 

لفائدة  لسيد محمد  لحميدي.  
تغيير  لفصول:  تم  وألجله 
 لسادس)6( و لسابع )7( من  لقانوني 

 ألسا�سي للشركة وهو كاآلتي :
 لفصل  لسادس )6( :  لحصص

قدم  لشركاء  لحصص  لنقد2ة 
 لتالية : 

 لسيد بنيونس كواللي 000,00.ا3 
درهم

 12.500,00  لسيد  حمد كواللي 
درهم

 12.500,00 كواللي  سمير   لسيد 
درهم

 12.500,00  لسيد حسن كواللي  
درهم

محمد   لسيد  لحميدي 
28.500,00 درهم

 ملجمــــــــــــــــــوع : 100.000,00 درهــــم
:  لرأسمال   )7(  :  لفصل  لسابع 

 الجتماعي
بمبلغ  حدد  لرأسمال  الجتماعي 
100.000,00 درهم مقسم إلى 1000 
درهم   100,00 بـ  حصة  جتماعية 
للو حدة موزعة على  لشركاء حسب 

حصصهم كالتالي : 
 لسيد بنيونس كواللي   0ا3 حصة
 لسيد  حمد كواللي   125 حصة
 لسيد سمير كواللي   125 حصة
 لسيد حسن كواللي  125 حصة

 285 محمد    لسيد  لحميدي 
حصة

حصة   1.000     :  ملجمــــــــــــــــــوع 
 جتماعية

-/IIIتــم  إل2ــد ع  لقانونــي 
بتاريــخ    بوجدة  باملحكمــة  لتجارية 

30/01/2023 تحت عدد 71ا2. 
لإلشــــــارة و لخالصــة
ذ. سليمــة بلهاشمــي

721I

CABINET OUASSI

CENTRE LA FIERTE PRIVE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع  لحرية طابق 
 الول مكتب رقم 3  ملد2نة  لجد2دة 

، 46000،  سفي  ملغرب
CENTRE LA FIERTE PRIVE شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 10 درب 
5 حي مسجد سيدي و صل - 46000 

 سفي  ملغرب.
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قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.11327
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل   ملؤرخ في 08 دجنبر 
CENTRE LA FIERTE PRIVE شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
 10 درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
 - حي مسجد سيدي و صل   5 درب 
لعجز  نتيجة  46000  سفي  ملغرب 

مالي.
و عيا:

صباحي  عبد  لو حد    لسيد)ة( 
حي مسجد   5 درب   10 عنو نه) (  و 
46000  سفي  ملغرب  سيدي و صل 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
10 درب  2022 وفي  بتاريخ 08 دجنبر 
5 حي مسجد سيدي و صل - 46000 

 سفي  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   19 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2022 تحت رقم ا117.
722I

CABINET OUASSI

BALADE SAFI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع  لحرية طابق 
 الول مكتب رقم 3  ملد2نة  لجد2دة 

، 46000،  سفي  ملغرب
BALADE SAFI شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 21 

زنقة  لسباعي لبيار - 46000  سفي 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
13523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   13

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BALADE SAFI
تنظيم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

رحالت سياحية على ظهور  لخيل
.

 21 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
46000  سفي   - زنقة  لسباعي لبيار 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد قتا سفياا :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 02  لسيد قتا سفياا عنو نه) ( 
 46000 حي  لبيار    01 وليلى  زنقة 

 سفي  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 02  لسيد قتا سفياا عنو نه) ( 
 46000 حي  لبيار    01 وليلى  زنقة 

 سفي  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   26 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2022 تحت رقم 1150.
723I

محمد حسني  ل كاري

ايريمار
إعالا مت دد  لقر ر ت

محمد حسني  ل كاري
61 زنقة 2وغوسالفيا ممر  لغندوري 

عمارة  لغندوري  لطابق  لثاني 
شقة رقم 6 جليز مر كش ، 0000ا، 

مر كش  ملغرب
 2ريمار «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: بلد2ة 
 ملشور  لقصبة رقم 21 درب 

هشتوكة  مر كش  غو طيم كلم 10 
طريق أسني 00000ا مركش  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.13063
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 15 دجنبر 2003
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت ييا  لسيد عبد  لو حد 2ن سيناا 

مر قب للتحويل
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
ذ ت  شركة  من  تحويل  لشركة 
مسؤولية محدودة  لى شركة مجهولة 

 السم
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

 عتماد  لنظام  ألسا�سي  لجد2د.
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
                      : تسمية أعضاء  ملجلس  إلد ري    -
28 1/  لسيد أندري بوص مزد د في 
12/1937/.                       2/  لسيد 
21/12/1 ميشيل صوطرو مزد د في 
948.                      3/  لسيدة أنيلييز 
                  .04/12/1950 في  مزد دة  صوطرو 

ملدة ست سنو ت.
قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي:                 
بن  عبد  لو حد  تسمية  لسيد   -
سيناا مر جع حسابات خارجي ملدة 
تبتديء  سنو ت  جتماعية  ثالث 
نها2ة  حتى  ا200  2نا2ر  فاتب  من 
 لجمع  ل ام  ل ادي  لذي سيبت في 
حسابات  لسنة  الجتماعية  ملنتهية 

في 12/13/2006.  
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  ا1:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: تسمية أعضاء  ملجلس  إلد ري 
على  2نص  22:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: تسمية  لسيد عبد  لو حد بن 

سيناا مر جع حسابات خارجي
على  2نص  39:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: تحويل  لشركة من شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة  لى شركة مجهولة 

 السم

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

ا200 تحت رقم 20556.

Iا72

 LE JOURNAL DES ANNONCES 

 LEGALES ET APPELS D’OFFRES )HANY

(COMMUNICATION

« BR DISTRIBUTION »
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 « BR DISTRIBUTION »

شركة محدودة  ملسؤولية

 ملقر  إلجتماعي: بركاا رقم 19 

 لطابق 3 ز وية شارع محمد 

 لخامس و بئر أنزر ا

رقم  لسجل  لتجاري 5803.

بمقت�سى محضر  لجمع  ل ام غير 

 ل ادي للشركاء  ملن قد في تاريخ 

ثالثوا 2ونيو 2022 تقرر ما 2لي 

ـ تقرر نقل  ملقر  الجتماعي  لكائن في 
شارع  ز وية   3 19  لطابق  رقم 

محمد  لخامس وبئر  نزر ا بركاا

إلى 

 418 رقم  بق ة  تجزئة  لنصر 

سيدي سليماا 60300 بركاا

بمصلحة  تم  ال2د ع  لقانوني 

في  ببركاا   لضبط  البتد ئية 

27/01/2023  تحت رقم 53

725I

محمد حسني  ل كاري

ايريمار
إعالا مت دد  لقر ر ت

شركة « 2ريمار» ش.م.م

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها  الجتماعي : 300.000،00 

درهم

رقم  لسجل  لتجاري : 13063

مقرها  الجتماعي : بلد2ة  ملشور 

 لقصبة رقم 21 درب هشتوكة 

مر كش

تحول  لشركة



3377 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
 ،2003 دجنبر   15 بتاريخ   ل ادي 
ش.م.م    « 2ريمار»  شركة  فاا شركاء 

قررو  :
بن  عبد  لو حد  ت ييا  لسيد   -

سيناا مر قب للتحويل.
محضر  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
 ،2003 دجنبر   18 بتاريخ   ل ادي 
ش.م.م    « 2ريمار»  شركة  فاا شركاء 

قررو  :
تحول  لشركة من شركة ذ ت   -
إلى  )ش.م.م(  محدودة  مسؤولية 

شركة مجهولة  إلسم )ش.م(.
-  عتماد  لنظام  ألسا�سي  لجد2د.
- تسمية أعضاء  ملجلس  إلد ري  :
1/  لسيد أندري بوص مزد د في 

 .28/12/1937
2/  لسيد ميشيل صوطرو مزد د 

في 21/12/1948.
3/  لسيدة أنيلييز صوطرو مزد دة 

في 04/12/1950.
ملدة ست سنو ت.

تسمية  لسيد عبد  لو حد بن   -
حسابات  لخارجي  مر جع  سيناا 
ملدة ثالث سنو ت  جتماعية تبتديء 
نها2ة  حتى  ا200  2نا2ر  فاتب  من 
 لجمع  ل ام  ل ادي  لذي سيبت في 
حسابات  لسنة  الجتماعية  ملنتهية 

في 12/13/2006.  
تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
2نا2ر   26 بتارخ  بمر كش   لتجارية 

ا200 تحت عدد : 20556.
ملخص للنشر و لبياا

 ألستاذ محمد حسني  ل كاري
726I

محمد حسني  ل كاري

ايريمار
إعالا مت دد  لقر ر ت

شركة « 2ريمار» ش.م.
شركة ذ ت مجهولة  السم

رأسمالها  الجتماعي : 380.000،00 
درهم

رقم  لسجل  لتجاري : 13063
مقرها  الجتماعي : مر كش، رقم 21 

درب شتوكة ،  لقصبة 

1/ بمقت�سى محضر  لجمع  ل ام 
 ،2010 شتنبر   18  الستثنائي بتاريخ 
« 2ريمار» ش.م    فاا مساهمي شركة 

قررو  :
رأسمال  لشركة  رفع  أ- 
طريق  عن  درهم  ب80.000،00 

إنشاء 800 سهم.
تم توزيع  لرأسمال  إلجتماعي على 

 لشكل  لتالي :
- شركة « 2باتيكس» ش م  90ا1 

سهم
90ا1  -  لسيد ميشيل صوطرو   

سهم
-  لسيد أندري بوص   05ا سهم

- شركة «سافي» ش م م  00ا سهم
-  لسيدة أنيلييز صوطرو   5 سهم
-  لسيدة جنة صوطرو   5 سهم
-  لسيدة سيموا بوص   5 سهم

 
 ملجموع 3800 سهم  

ب-  ملو فقة على  ملساهم  لجد2د 
: شركة «سافي» ش م م.  

2/ بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 18 
مساهمي شركة  فاا   ،2010 شتنبر 
« 2ريمار» ش م قامو  بت د2ل  لنظام 

 ألسا�سي للشركة.
تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
أكتوبر   25 بتارخ  بمر كش   لتجارية 

2010 تحت عدد : 47813.
ملخص للنشر و لبياا

 ألستاذ محمد حسني  ل كاري
727I

محمد حسني  ل كاري

ايريمار
إعالا مت دد  لقر ر ت

شركة « 2ريمار» ش.م.
شركة ذ ت مجهولة  السم

رأسمالها  الجتماعي : 380.000،00 
درهم

رقم  لسجل  لتجاري : 13063
مقرها  الجتماعي : مر كش، رقم 21 

درب شتوكة ،  لقصبة 
أسهم  تحويل  عقد  بمقت�سى   /1
فاا   ،2013 غشت   25 عرفي بتاريخ 
)00ا)  ميشيل صوطروحول   لسيد 

سهم من )90ا1( سهم  لر ج ة له في 
شركة « 2ريمار» ش.م  لفائدة شركة 

«سافي» ش م م. 
2/ بمقت�سى محضر  لجمع  ل ام 
 ،2013 أكتوبر   21  الستثنائي بتاريخ 

قرر :
00ا سهم  -  ملو فقة على تحويل 
صوطرو  ميشيل  للسيد   لر ج ة 
لفائدة شركة «سافي» ش م م.                        
- إثبات  لتوزيع  لجد2د للرأسمال 

 الجتماعي.
وعلى إثر هذ   لتفويت تم توزيع 
على  لشكل   لرأسمال  إلجتماعي 

 لتالي :
-  لسيد أندري بوص   05ا سهم

- شركة « 2باتيكس» ش م  90ا1 
سهم

 1090 -  لسيد ميشيل صوطرو   
سهم

-  لسيدة أنيلييز صوطرو   5 سهم
-  لسيدة جنة صوطرو   5 سهم
-  لسيدة سيموا بوص   5 سهم

- شركة «سافي» ش م م  800 سهم 
 ملجموع 3800 سهم  

3/ بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 21 
فاا مساهمي شركة   ،2013 أكتوبر 
« 2ريمار» ش م قامو  بت د2ل  لنظام 

 ألسا�سي للشركة.
تم  إل2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
نونبر   28 بتارخ  بمر كش   لتجارية 

2013 تحت عدد : 64460.
ملخص للنشر و لبياا

 ألستاذ محمد حسني  ل كاري
728I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ZAJAL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
ZAJAL شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : شارع 
عبد  لكريم  لخطابي  قامة جو د 
عمارة 109  لشقة 3ا  لطابق 
 لتالت - 0000ا مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.92689
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  23 دجنبر   ملؤرخ في 
ZAJAL شركة ذ ت مسؤلية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 إلجتماعي شارع عبد  لكريم  لخطابي 
3ا  109  لشقة   قامة جو د عمارة 
مر كش  0000ا   -  لطابق  لتالت 

 ملغرب نتيجة السباب شخصية.
و عيا:

كلود    كريستوف   لسيد)ة( 
شارع  مارنيت فريد2ريك و عنو نه) ( 
تجيا د رك 93250 1 مومبل . مومبل  

فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
شارع  وفي   2022 دجنبر   23 بتاريخ 
جو د  عبد  لكريم  لخطابي  قامة 
عمارة 109  لشقة 3ا  لطابق  لتالت 

- 0000ا مر كش  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 144266.
729I

FID ES

BRICHYZA FRERE TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FID ES
 ES-SEMARA ES-SEMARA،

72000، ES-SEMARA MAROC
 BRICHYZA FRERE TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مد2نة 25 
مارس بلوك W رقم ا15  ل يوا - 

70000  ل يوا  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

031اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BRICHYZA FRERE TRAVAUX

أعمال   •  : غرض  لشركة بإ2جاز 

و لتجارة  جميع  نو عها   لبناء 

و لخدمات  ملتنوعة ؛

وأعمال  أعمال  لبناء  جميع   •

 لحفر وأعمال  لبناء  ل امة وأعمال 

و لهندسة  وأعمال  لحفر   لبناء 

 ملدنية

 لصفقات

أعمال  لتجد2د  جميع   •

و لتركيبات  لد خلية ، وجميع أعمال 

 ، أعمال  لبناء  سيما  وال   ،  لبناء 

 ، و لسباكة   ، و لكهرباء   ، و لنجارة 

و لطالء ، و لبالط ، و ألغطية  لصلبة 

 ، و ألسقف   ، و لنجارة   ، و لناعمة 

 ، وتركيب أنظمة  لتدفئة و لتكييف 

وإصالح  لسباكة و لكهرباء ، و لشر ء 

وتصد2ر  للو زم  ،  ستير د  و لبيع   ،

 ملتنوعة و لد2كور؛

•  ستير د وتصد2ر جميع  ملنتجات 

و لخدمات  ملت لقة  و لتوريد ت 

بغرض  لشركة.

أعمال  لبناء  ملتخصصة   •

 ألخرى.

• أعمال  لحفر و لري.

وصيانة  أعمال  لبستنة   •

 ملساحات  لخضر ء.

•  ألعمال  لكهربائية؛

• أعمال غرس  ألشجار.

• أعمال تنظيف  ملباني و لوحد ت 

 لصناعية.

أنو ع  ملباني  جميع  تشييد   •
وأعمال  لهندسة  ملدنية.

وبيع  ألر �سي  وشر ء  •  ملتاجرة 
بجميع أنو عها.

و لصرف  •  ألعمال  لتر بية 
 لصحي وأعمال  لطرق.

• أعمال تزويد مياه  لشرب.
وبناء  لطرق  صيانة  أعمال   •

وأعمال  لنجارة و لطالء.
و لنجارة  •  ألعمال  إلنشائية 

 مل دنية.
و لهاتف  شبكة  لحاسوب   •

و لتركيبات  لكهربائية.
•  لدر سات و ملشورة و ملساعدة 
 لفنية و الستشار ت لجميع  ألعمال 

 لصناعية.
وتصد2ر  و ستير د  وبيع  شر ء   •
جميع  ملنتجات أو  ملو د  لد خلة في 

 ألنشطة  ملذكورة أعاله.
م د ت  وتأجير  وبيع  شر ء   •

 لهندسة  ملدنية..
عنو ا  ملقر  الجتماعي : مد2نة 25 
 - ا15  ل يوا  رقم   W بلوك  مارس 

70000  ل يوا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد لحسن ز دي :  166 حصة 

بقيمة 16.600 درهم للحصة.
 168   : شيشاوي  فؤ د   لسيد 
حصة بقيمة 16.800 درهم للحصة.

حصة   166   :  لسيد عزيز بريني 
بقيمة 16.600 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد لحسن ز دي عنو نه) ( حي 
12  لشارع  لرئي�سي  بئر  نزر ا بلوك 
 80000 تيكوين   بل ضيم  عمارة 

 كاد2ر   ملغرب .
عنو نه) (  شيشاوي  فؤ د   لسيد 
تنغير    45800 تيشكا   تجزئة   100

 ملغرب.
عنو نه) (  بريني  عزيز   لسيد 
506  لدر ركة   تجزئة مسكينة  لرقم 

80000  كاد2ر   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد لحسن ز دي عنو نه) ( حي 

12  لشارع  لرئي�سي  بئر  نزر ا بلوك 

 80000 تيكوين   بل ضيم  عمارة 

 كاد2ر  ملغرب   

عنو نه) (  شيشاوي  فؤ د   لسيد 

80000  كاد2ر  تيشكا  تجزئة   100

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بال يوا  بتاريخ 16 دجنبر 

2022 تحت رقم 2ا35.

730I

HLZCONSULTING

MENARA PET FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

HLZCONSULTING

 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er

 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

MENARA PET FOOD شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملتجر رقم 

7 بلوك D2  قامة  طل�سي مجمع 

2وسف بن تاشفيا شارع  ألمير ماي 

عبد هللا  - 0000ا مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.112323

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  15 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    MENARA PET FOOD
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

بلوك   7 مقرها  إلجتماعي  ملتجر رقم 

2وسف  مجمع  D2  قامة  طل�سي 

عبد  ماي  شارع  ألمير  تاشفيا  بن 

0000ا مر كش  ملغرب نتيجة   - هللا  

:  لزيادة في تمن  لسلع و ضريبة  ل 

 الستير د.

ب  ملتجر  مقر  لتصفية  حدد  و 
رقم 7 بلوك D2  قامة  طل�سي مجمع 

2وسف بن تاشفيا شارع  ألمير ماي 

مر كش  0000ا   - عبد هللا مر كش 

 ملغرب. 

و عيا:
و  ز هيد  2ونس     لسيد)ة( 

كولف  بريستيجيا  عنو نه) (  قامة 

سيتي مدخل جاد عمارة 188 شقة 2  

)ة(  0000ا مر كش  ملغرب كمصفي 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا2  بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 7ا9.

731I

ste cofiguer sarl

  STE AK.ALMONDS
INDUSTRIES

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

  STE AK.ALMONDS

INDUSTRIES شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 

 لفد ا  الحمر مزكيتام  ملركز - 

35100 جرسيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

59ا2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   06

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AK.ALMONDS  INDUSTRIES
سحق   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 للوز
تحويل وحفظ  لفو كه  لجافة   -

و لخضرو ت.
محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - مزكيتام  ملركز   لفد ا  الحمر 

35100 جرسيف  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : زياد   لسيد  قضاض 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  زياد   لسيد  قضاض 
 35100 حي  لنكد  تجزئة  لفاللي 

جرسيف  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  زياد   لسيد  قضاض 
جرسيف   35100 زياد   قضاض 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بجرسيف    البتد ئية 
فبر 2ر 2023 تحت رقم 1482/2023.
732I

UNIVERS CONSEIL MAARIF

إي تكنولوجي
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

UNIVERS CONSEIL MAARIF
 Rue oussama  bnou zaid  N°151
 Etg 2 cite  gauche  N G Maarif ،
20330، CASABLANCA MAROC
إي تكنولوجي  شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 151 
شارع أسامه  بن زيد   لطابق  لتاني 
م اريف  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.481007

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 لشريك  لوحيد إي تكنولوجي   مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
شارع أسامه   151 مقرها  إلجتماعي 
 - زيد   لطابق  لتاني م اريف    بن 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : قر ر تصفيه  لشركة.
 151 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
شارع أسامه  بن زيد   لطابق  لتاني 
20000  لد ر  لبيضاء   - م اريف  

 ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( عبد  لحميد    مفيد و 
عبد  للطيف  شارع   48 عنو نه) ( 
إقامة  قدور  لطابق  لخامس  بن 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب   18

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم ا233.

733I

QUALICIA CONSULTING

 RECAP UNIVERS HOLDING
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 قامة أميا  لطابق  لتاني رقم ا1 
زنقة طرفا2ة، موالي علي  لشريف 

 ملد2نة  لجد2دة مكناس. ، 50000، 
مكناس  ملغرب

 RECAP UNIVERS HOLDING

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 64 شارع 

عبد هللا  ملد2وني  لطابق 1  لشقة 

2  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 RECAP : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.UNIVERS HOLDING SARL

ت مل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وضع  في  لحسابها  لخاص   لشركة 

أو  د رة  الور ق  ملالية  لقابلة 

م امالت  الور ق  في  للتحويل، و 

 ملالية أو في  لسيطرة على  لشركات

أعمال متنوعة لجميع  نو ع  لبناء

مطور عقار ت.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 64 شارع 

عبد هللا  ملد2وني  لطابق 1  لشقة 2 

 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ور م بالل :  1.500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 1.500   :  لسيدة  ور م  2ماا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 7.000   :  لسيدة  لطيار فاطمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ور م بالل عنو نه) ( بلوك 

فاء شقة 108  قامة بنس يد  ملنظر 

مكناس   50000 مكناس   3  لجميل 

 ملغرب.

عنو نه) (   لسيدة  ور م  2ماا 
33 كويلما  3 رقم  شارع  لزرقاء زنقة 

تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب.

 لسيدة  لطيار فاطمة عنو نه) ( 

29 زنقة محمد  ليز2دي ط 2 ش 6 حي 

 ملستشفيات  لبيضاء 20000   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  ور م بالل عنو نه) ( بلوك 

فاء شقة 108  قامة بنس يد  ملنظر 

مكناس   50000 مكناس   3  لجميل 

 ملغرب

عنو نه) (   لسيد  ور م  2ماا 
33 كويلما  3 رقم  شارع  لزرقاء زنقة 

تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 3773.

Iا73

CABINET IBOUYEN

LES 4 CHENES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

LES 4 CHENES SARL

قفل  لتصفية

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تقرر   27/12/2022 في   ملؤرخ 

باإلجماع  لتصد2ق على قر ءة تقرير 

عمليات  لتصفية  عن   ملصفي 

وحساب  لتصفية  لنهائية.

-إبر ء ذمة  ملصفي.

- لتأكيد بإغالق  لتصفية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  بطنجة   لتجارية 

262078- تحت رقم   26/01/2023

سجل تجاري رقم 90015.

735I
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CSTA

JOUDYA TRANS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CSTA
 IMM 275 BD HAJ FATEH ETG

 03 OULFA CASABLANCA
 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

JOUDYA TRANS شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26 ممر 
مرس  لسلطاا  لطابق 01  لشقة 
03  لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 

20006  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5ا5702
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.JOUDYA TRANS
:  لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لطرقي
 لنقل  لسياحي.

ممر   26  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
01  لشقة  مرس  لسلطاا  لطابق 
03  لد ر  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 

20006  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : عاشير  عبد لو حد   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عاشير  عبد لو حد   لسيد 
سيدي  مشروع  عنو نه) ( 
 09 ا3  لرقم  عبد لرحماا  لزنقة 

20220  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عاشير  عبد لو حد   لسيد 
سيدي  مشروع  عنو نه) ( 
 09 ا3  لرقم  عبد لرحماا  لزنقة 

20220  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم -.

736I

smaticomp

NS MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

smaticomp
353, ز وية شارع محمد  لخامس 
و شارع  ملقاومة  لطابق  لتاني 

رقم 2  لد ر لبيضاء -، 20300، 
casablanca maroc

NS MAROC شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 زنقة 
اللة 2اقوت ز وية مصطفى  مل اني 
 لطابق 2 رقم 62 - 22000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570187
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 NS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAROC

تسويق   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

و لحرف  مستحضر ت  لتجميل 

 ليدوية.

زنقة   61  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

مصطفى  مل اني  ز وية  2اقوت  اللة 

22000  لد ر   -  62 رقم   2  لطابق 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة نزهة إيشوي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : إيشوي  صفاء    لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة نزهة إيشوي : 500 بقيمة 

100 درهم.

 500  : إيشوي  صفاء    لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة نزهة إيشوي عنو نه) ( 1 

إقامة برج خليج طنجة طابق 10 رقم 

253 90000 طنجة  ملغرب.

إيشوي عنو نه) (   لسيدة صفاء  

 10 إقامة برج خليج طنجة طابق   1

رقم 253 90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة نزهة إيشوي عنو نه) ( 1 

إقامة برج خليج طنجة طابق 10 رقم 

253 90000 طنجة  ملغرب

إيشوي عنو نه) (   لسيدة صفاء  

 10 إقامة برج خليج طنجة طابق   1

رقم 253 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856495.

737I

UPSILON CONSULTING

NATIVE TEAMS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
شارع  و  عمر  لخيام  شارع  ز وية 
عبد  لرحيم بوعبيد،  لطابق  لر بع، 
20250،  لد ر   ،  20 رقم  شقة 

 لبيضاء  ملغرب
ذ ت  شركة   NATIVE TEAMS
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 9ا زنقة 
رقم  أحمد بركات،  لطابق  لسفلي، 
20000  لد ر لبيضاء   - م اريف    ،3

 ملغرب
مسؤلية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9ا5702
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NATIVE TEAMS
إنشاء   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
وتطوير  وتشغيل  وإنتاج  وتصميم 
وبيع و ستير د وتصد2ر جميع  وشر ء 
وحزم  و لبرمجيات  أجهزة  لكمبيوتر 

 لبرمجيات وقو عد  لبيانات ؛
- جميع خدمات  ملساعدة  لفنية 
و الستشار ت  و لتدريب  و لصيانة 
ألنظمة  لكمبيوتر  و لتكامل 

و لتليماتية ؛
تقد2م  لخدمات و الستشار ت   -
و مل د ت  و لتحليل  و لدر سة 
وتحسيا  و ستخد م  وإد رة  وتركيب 

أنظمة  لكمبيوتر..
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زنقة  9ا   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم  أحمد بركات،  لطابق  لسفلي، 
20000  لد ر لبيضاء   - م اريف    ،3

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 Jack THOROGOOD  لسيد  
درهم   100 بقيمة  حصة   :  100

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 Jack THOROGOOD  لسيد  
 Society Barn The Street ) (عنو نه
 CO10 5LW Assington Sudbury

 ململكة  ملتحدة.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 Jack THOROGOOD  لسيد  
 Society Barn The Street ) (عنو نه
 CO10 5LW Assington Sudbury

 ململكة  ملتحدة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم -.

738I

UPSILON CONSULTING

FINSIGHT ADVISORY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
ز وية شارع عمر  لخيام و شارع عبد 

 لرحيم بوعبيد،  لطابق  لر بع، 
شقة رقم 20 ، 20250،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
FINSIGHT ADVISORY شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 9ا زنقة 
أحمد بركات،  لطابق  لسفلي، رقم 
3، م اريف - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FINSIGHT ADVISORY
غرض  لشركة بإ2جاز :  دعم إد رة 
وتنفيذ   ملخاطر  ملالية  ملصرفية 
 ألنظمة  لتنظيمية بما في ذلك أنظمة 
وأطر  و ستر تيجيات  ملخاطر  بازل 
تقبل  ملخاطر. عمل  لنمذجة  ملالية 
دعم تنفيذ  مليز نية  بامل نى  لو سع؛ 
،  لسيولة  )حقوق  مللكية   ل مومية 
ALM( وأنظمة إد رة  لنقد للبنوك   ،
و لحوكمة  و لشركات:  لتنظيم 
و لتقنيات  و لنماذج  و ل مليات 
دعم  ؛  وإعد د  لتقارير  و لبيانات 
و لتنظيمية  تنفيذ  لتقارير  ملالية 
متطلبات  ملنظميا؛  تلبية  أجل  من 
بامل نى  جميع  ألعمال  الستشارية 
 ، ،  إلستر تيجية   لو سع:  لدر سة 
 لتنظيم ، نظم  مل لومات ،  لنمذجة 
 ، ، تحسيا  ألد ء   الكتو رية و ملالية 

إد رة  ألصول..
زنقة  9ا   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم  أحمد بركات،  لطابق  لسفلي، 
20000  لد ر لبيضاء   - م اريف   ،3

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لن ماا 2تيم :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لن ماا 2تيم عنو نه) ( 63 
زنقة  لوحدة طابق 1 شقة 7 بنجد2ة 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لن ماا 2تيم عنو نه) ( 63 
زنقة  لوحدة طابق 1 شقة 7 بنجد2ة 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم -.
739I

CABINET BOUZIDI

RAHIMEX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب  لبوزيدي ص.ب 125 
 لناظور ، 62000،  لناظور  ملغرب
RAHIMEX شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

عاريض 2 رقم 464  لناظور 62000 
 لناظور  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15383
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  ا1 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
مبلغ    RAHIMEX  لشريك  لوحيد 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
رقم   2 مقرها  إلجتماعي حي عاريض 
464  لناظور 62000  لناظور  ملغرب 

نتيجة ل : توقف عن نشاط.
حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
عاريض 2 رقم 464   لناظور  62000 

 لناظور  ملغرب. 
و عيا:

و  رحوتي   لسيد)ة(   حمد  
إفرني  رحو  دو ر  2ت  عنو نه) ( 
62000  لناظور  ملغرب   لدريوش 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ ا2 2نا2ر 

2023 تحت رقم 5208.

0Iا7

CABINET BOUZIDI

LACONSTRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكتب  لبوزيدي ص.ب 125 

 لناظور ، 62000،  لناظور  ملغرب

LACONSTRI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لجام ة  ل ربية رقم 112  ل روي  

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

23ا13.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  23 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    LACONSTRI

مقرها  وعنو ا  درهم   10.000

شارع  لجام ة  ل ربية   إلجتماعي 
 62000 112  ل روي   لناظور  رقم 

 لناظور  ملغرب نتيجة ل : توقف عن 

نشاط.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

112  ل روي   رقم   لجام ة  ل ربية 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب. 

و عيا:

و  محمد    ل بد لتي   لسيد)ة( 
62000  لناظور  عنو نه) (  ل روي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3382

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 7ا52.

1Iا7

ste united consulting

STE INTL IMPORTS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ste united consulting

 N° 14 ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 30000، FES MAROC

STE INTL IMPORTS   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم ا37 

حي  الد رسة  كد ل فاس  - 30000 

فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9529ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2016 ماي   31 في   ملؤرخ 

STE INTL IMPORTS   شركة ذ ت 

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

حي  الد رسة  ا37  رقم   إلجتماعي 

30000 فاس  ملغرب   -  كد ل فاس  

نتيجة ل ر قيل  د رية و  زمات  ماد2ة.

و عيا:

مهندز   لسيد)ة(  سامة   

ا37 حي   لتلمساني  و عنو نه) ( رقم 

30000 فاس   الد رسة  كد ل فاس  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

ا37  وفي رقم   2016 ماي   31 بتاريخ 

 30000  - حي  الد رسة  كد ل فاس  

فاس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا0  بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5605/023.

2Iا7

 تما نية   ملنى

أول كنطريز طغونس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 تما نية   ملنى
 قامة دحاا  لطابق  لتاني زنقة 
عقبة بن نافع ، 26100، برشيد 

 ملغرب
أول كنطريز طغونس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 لثاني بق ة رقم 151 تجزئة  ليسر 
2 - 26100 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
أول   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

كنطريز طغونس.
نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع.
:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تجزئة  ليسر   151  لثاني بق ة رقم 

2 - 26100 برشيد  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   :  لسيد أميا زكريا 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد  ملصطفى  لشافيعي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  زكريا  أميا   لسيد 
13  قامة  ا1  لشقة   ل مارة 
برشيد   26100  لياسميا حي وفيق  

 ملغرب.

 لسيد  ملصطفى  لشافيعي 

 02 تجزئة  ليسر   138 عنو نه) ( 

26100 برشيد  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  زكريا  أميا   لسيد 

13  قامة  ا1  لشقة   ل مارة 

برشيد   26100  لياسميا حي وفيق  

 ملغرب

 لسيد  ملصطفى  لشافيعي 

 02 تجزئة  ليسر   138 عنو نه) ( 

26100 برشيد  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2023 تحت رقم 148.

3Iا7

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

FRERES AIT OUHMOU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع  المير موالي عبد هللا ، 

000ا5، خنيفرة  ملغرب

FRERES AIT OUHMOU  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  الجتماعي مركز 

أغبالو  - 72ا2ا ميدلت  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2517

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 دجنبر   19 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

محطة  لوقود.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

2نا2ر   02 بتاريخ   البتد ئية بميدلت  

2023 تحت رقم 1.

Iاا7

ANAMAR FIDUCIAIRE

SOKITAZLOU سوكتزلو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc
سوكتزلو SOKITAZLOU  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي مركز  فزى  
جماعة  كنيوا 45800 تنغير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
257ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOKITAZLOU سوكتزلو
:  عمال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء و  الشغال.
مركز   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تنغير   فزى  جماعة  كنيوا 45800 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
:  620 حصة   لسيد 2وسف  زلو 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 380   : بو 2كط  لحسن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  2وسف  زلو   لسيد 
تنغير   45822 مكونة  قل ة   قوسن 

 ملغرب.
 لسيد لحسن بو 2كط عنو نه) ( 

 فزي  كنيوا  45822 تنغير  ملغرب.
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و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  2وسف  زلو   لسيد 

تنغير   45820 مكونة  قل ة   قوسن 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بتنغير    البتد ئية 

2023 تحت رقم 61.

5Iا7

MOORISH

ATLAS STUDY ABROAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MOORISH

39 شارع لال 2اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 20080،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ATLAS STUDY ABROAD  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10ا شارع 

 لزرقطوني إقامة حامد  لشقة 1 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.457083

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  12 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ     ATLAS STUDY ABROAD
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

شارع  10ا  مقرها  إلجتماعي 

 -  1  لزرقطوني إقامة حامد  لشقة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل :  لتوقف  لتام لنشاط  لشركة.

10ا  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

شارع  لزرقطوني إقامة حامد  لشقة 

1 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:

و  موهتي  نسرين     لسيد)ة( 
 2 6  لطابق  رقم   8 عمارة  عنو نه) ( 

عزوز  لنو صر    أوالد  كاردا  كناري 

27182   لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856209.

746I

 لحسيا بوسيف

توبيب اتومبيل
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 لحسيا بوسيف

 ملحاميد مر كش  ملحاميد 9، 

0000ا، مر كش  ملغرب

توبيب  تومبيل شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 

1 مسجد بولبوض قيادة متوكة 

شسشاوة مر كش مر كش 0000ا 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.679

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل   ملؤرخ في 08 دجنبر 

توبيب  تومبيل شركة ذ ت  ملسؤولية 

 10.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 

متوكة  قيادة  بولبوض  مسجد   1

0000ا  مر كش  مر كش  شسشاوة 

مر كش  ملغرب نتيجة ل دم تحقيق 

 ملبتغى.

و عيا:

و   لسيد)ة(  سماعيل   لطالبي 
عنو نه) (  ملسيرة 2 رقم 267 مر كش 

)ة(  0000ا مر كش  ملغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

رقم  وفي   2023 2نا2ر   27 بتاريخ 

متوكة  قيادة  بولبوض  مسجد   1

0000ا  مر كش  مر كش  شسشاوة 

مر كش  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بامنتانوت  بتاريخ 27 2نا2ر 

2023 تحت رقم 19/2023.

7Iا7

MJ MANAGEMENT

DISTRISAFE EQUIPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
  DISTRISAFE EQUIPEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 77شارع 
فاس  ملجمع  لتجاري مبروك رقم 1ا 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.126891

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 نونبر   10  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
DISTRISAFE EQUIPEMENT   مبلغ 
وعنو ا  درهم   50.000 رأسمالها 
فاس  77شارع  مقرها  إلجتماعي 
1ا  رقم  مبروك   ملجمع  لتجاري 
طنجة - 90000 طنجة  ملغرب نتيجة 

ل : عدم تفاهم  لشركاء.
77شارع  و حدد مقر  لتصفية ب 
فاس  ملجمع  لتجاري مبروك رقم 1ا 

طنجة - 90000 طنجة   ملغرب. 
و عيا:

و  هشام    لسقاي   لسيد)ة( 
طنجة   90000 طنجة  عنو نه) ( 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : 77شارع 
فاس  ملجمع  لتجاري مبروك رقم 1ا 

طنجة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 01ا1.
748I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

STE AGAFAY SKY CAMP
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL
AU

رقم 184  لحي  لحسني ورز ز ت 
رقم 184  لحي  لحسني ورز ز ت، 

5003ا، ورز ز ت  ملغرب
STE AGAFAY SKY CAMP شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة رقم 
0ا برج كماسة  محاميد 9 مر كش - 

40160 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

131121/12757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 غشت   15
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGAFAY SKY CAMP
شركة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
إد رة  ل مليات  في  متخصصة 

 لتجارية..
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 9 كماسة  محاميد  برج  0ا  رقم 

مر كش - 40160 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 لسيد  عمر باكبو :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

رقم   لسيد  عمر باكبو عنو نه) ( 
5000ا  ورز ز ت  حي  لوحدة   752

ورز ز ت  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
رقم   لسيد  عمر باكبو عنو نه) ( 
5000ا  ورز ز ت  حي  لوحدة   752

ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم -.
9Iا7

AL HISBA FISC

 MECAFRIC WATER
SUPPLIES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4  RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
 MECAFRIC WATER SUPPLIES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لفردوس  لرقم 135 عيا  لسبع - 
20600  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MECAFRIC WATER SUPPLIES
-  ستير د   : غرض  لشركة بإ2جاز 

و تصد2ر،

شر ء،  -  لتجارة،  ملقا2ضة، 

جميع  وتسويق  توزيع  تحويل،  بيع، 

 ملنتجات  لخاصة بالصناعة، و ملو د 

و للو زم و لتجهيز ت بجميع أنو عها.

-  ألشغال و لخدمات

للصناعة  -  ملستلزمات  ل امة 

و لبناء،

- ل قاقير  ل امة.

- لفوالذ  ملقاوم للصدأ،

-مو د بناء،

كل  ل مليات  لتجارية،  عموما 

غير  ملنقولة   ملالية  ملنقولة  و 

مباشرة  غير  أو  مباشرة   ملرتبطة 

بالهدف  ملذكور أعاله و  لتي تساهم 

في تنمية  لشركة.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - عيا  لسبع   135  لفردوس  لرقم 

20600  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : هشام  تومير   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  هشام  تومير   لسيد 

مجموعة  ا1  رقم   1  لبدرعمارة 

 20800 9  لبرنو�سي  سكنية 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  هشام  تومير   لسيد 

مجموعة  ا1  رقم   1  لبدرعمارة 

 20800 9  لبرنو�سي  سكنية 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857013.

750I

CABINET DE CONSEIL

 STE MAZRAAT AL
FIRDAOUS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

CABINET DE CONSEIL
 IMM.10 RUE DE TUNIS APPT06
 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
  STE MAZRAAT AL FIRDAOUS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  مإرب 
في شارع 12 رقم 203 حي  إلنارة 
مكناس - 50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58127
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 شتنبر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAZRAAT AL FIRDAOUS
مز ولة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
إصتر د  وتسد2رو   لنشاط  لفالحي 

جميع  ملو د  لفالحية.
:  مإرب في  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع 12 رقم 203 حي  إلنارة مكناس 

- 50000 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : هريرو عبد لنبي   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : بدي ة  باحمو   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : عبد لنبي  هريرو   لسيد  

بقيمة 100 درهم.
 لسيدة باحمو بدي ة : 500 بقيمة 

100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  هريرو عبد لنبي عنو نه) ( 
زرهونية مكناس  0ا  رقم   38 شارع 

50000 مكناس  ملغرب.
عنو نه) (  بدي ة  باحمو   لسيدة 
زرهونية مكناس  0ا  رقم   38 شارع 

50000 مكناس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  هريرو عبد لنبي عنو نه) ( 
زرهونية مكناس  0ا  رقم   38 شارع 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 1571.
751I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

STE ELBA MANUTENTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS  SARL AU
مركز كماسة شيشاوة ، 0000ا، 

مر كش  ملغرب
  STE ELBA MANUTENTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر بن 
عالل طريق  لصويرة كلم 9 جماعة 
س ادة مر كش. - 0000ا مر كش. 

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132923
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ELBA MANUTENTION
-1مقاولة    : غرض  لشركة بإ2جاز 

 الشغال  ل امة  و لبناء.
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-2كر ء  مل د ت  لصناعية 

و الالت  مل دة لالشغال..

دو ر بن   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

جماعة   9 عالل طريق  لصويرة كلم 

مر كش.  0000ا   - مر كش.  س ادة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : زياد    لسيد  لبرمكي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

  : عبد  لكبير    لسيد  لبرمكي 

درهم   100 بقيمة  حصة   5.000

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زياد    لسيد  لبرمكي 
تاركة  29ا  رقم   1 تجزئة  لنخيل 

مر كش. 0000ا مر كش  ملغرب.

عبد  لكبير    لسيد  لبرمكي 
رقم   1 تجزئة  لنخيل  عنو نه) ( 

0000ا مر كش  تاركة مر كش   29ا 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  زياد    لسيد  لبرمكي 
تاركة  29ا  رقم   1 تجزئة  لنخيل 

مر كش. 0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 337اا1.

752I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

سارتي بابيتري
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC

سارتي بابيتري شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 05 
تجزئة بن كير ني باب تارغونت 
تارود نت - 83000 تارود نت 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1717

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
صليبي  هند  )ة(   تفويت  لسيد 
500 حصة  جتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة   لسيد )ة(  خالد سارتي  

بتاريخ 22 دجنبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بتارود نت  بتاريخ 10 2نا2ر 

2023 تحت رقم 23.
753I

comptacontrole

 TRAVAUX SOL BATIMENT
SARL AU

إعالا مت دد  لقر ر ت

comptacontrole
مركز  العمال كاسطيا, شارع عبد 
 لرحماا  ليوسفي  لطابق  لثاني 
رقم 11 و 12 ، 90000، طنجة 

 ملغرب
 TRAVAUX SOL BATIMENT

SARL AU «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 2 ز وية 
شارع فاس و شارع و د  لدهب  قامة 

 لصفاء رقم 1 - 90000 طنجة 
 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.105363
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 17 2نا2ر 2023
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
 500 تفويت  لسيد  لفري�سي  حمد 
 1000 من  صل  حصة  جتماعية 

حصة لفائدة  لسيد  لفري�سي محمد 
بحيث 2صبب  لسيد  لفري�سي محمد 
و  حصة  جتماعية   1000 ل  مالك 

شريك وحيد للشركة
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
محمد  ت ييا  لسيد  لفري�سي  ثم 
لقبول  تب ا  للشركة  وحيد  كمسير 

 ستقالة  ملسير
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  2:  لذي  رقم  بند 
تحول  لشركة  لى شركة ذ ت  ما2لي: 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسوؤلية 

 لوحيد
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
لر سمال   متالك  لشريك  لوحيد 

 لشركة ملبلغ 000 100  درهم
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
كالتالي:  ر سمال  لشركة  تقسيم 

1000 حصة بقيمة 100 درهم
على  2نص  13:  لذي  رقم  بند 
ت ييا  لسيد  لفري�سي محمد  ما2لي: 
كمسير وحيد للشركة ملدة غير محددة
على  2نص  16:  لذي  رقم  بند 
وعقود  لشركة  وثائق  جميع  ما2لي: 
مسيرة فقط بتوقيع  لسيد  لفري�سي 

محمد
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1703.

Iا75

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

READY BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
READY BUILDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

بشير  إلبر هيمي إقامة شيماء  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.303395

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 نونبر   28  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

READY BUILDING  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ا  درهم   500.000

بشير  إلبر هيمي  شارع   إلجتماعي 

إقامة شيماء  لد ر  لبيضاء - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : عدم 

تحقيق  لغرض  إلجتماعي.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

بشير  إلبر هيمي إقامة شيماء  لد ر 

20000  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 

و عيا:

س د ني   لسيد)ة(  لحسن  

حسني و عنو نه) ( 103  إقامة  لزهور  

30000 فاس  1 طريق عيا  لشقف  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

منتصر  ل لج  محمد     لسيد)ة( 

 2 زهرة  ملد ئن  تجزئة  عنو نه) (  و 

طريق عيا  لشقف    1 عمارة و شقة 

)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

شارع   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

بشير  إلبر هيمي إقامة شيماء  لد ر 

 لبيضاء

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 597ا.

755I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SALMARIM
إعالا مت دد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

SALMARIM «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم 63 

شارع موالي رشيد إقامة  لنصر - 

30000 فاس  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.62889

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 27 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم  ألول:  لذي 2نص على 

ما2لي: تفويت  لسيد 2اسيا  لد ودي 

د خل  لشركة  حصصه   مجموعة 

سميرة  لفائدة  لسيدة  حصة   300

 لد ودي

2نص  رقم  لثاني:  لذي  قر ر 

تحويل  لشكل  لقانوني  ما2لي:  على 

د ت  ملسؤولية  شركة  من  للشركة 

إلى شركة د ت  ملسؤولية   ملحدودة 

 ملحدودة د ت  لشريك  لوحيد

2نص  رقم  لثالت:  لذي  قر ر 

2اسيا  ما2لي:  ستقالة  لسيد  على 

 لد ودي من منصبه كمسير للشركة

قر ر رقم  لر بع:  لذي 2نص على 

ما2لي: ت ييا  لسيدة سميرة  لد ودي 

كمسيرة وحيدة للشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  رقم  ألول:  لذي  بند 

ما2لي: تفويت  لسيد 2اسيا  لد ودي 

د خل  لشركة  حصصه   مجموعة 

سميرة  لفائدة  لسيدة  حصة   300

 لد ودي

2نص  رقم  لثاني:  لذي  بند 
تحويل  لشكل  لقانوني  ما2لي:  على 
د ت  ملسؤولية  شركة  من  للشركة 
إلى شركة د ت  ملسؤولية   ملحدودة 

 ملحدودة د ت  لشريك  لوحيد
2نص  رقم  لثالت:  لذي  بند 
2اسيا  ما2لي:  ستقالة  لسيد  على 
 لد ودي من منصبه كمسير للشركة

بند رقم  لر بع:  لذي 2نص على 
ما2لي: ت ييا  لسيدة سميرة  لد ودي 

كمسيرة وحيدة للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6002.
756I

ORIENT DESERT MOROCCO

 ORIENT DESERT
MOROCCO

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ORIENT DESERT MOROCCO
حي  لنخيل تاكونيت ز كورة ، 

5500ا، ز كورة  ملغرب
 ORIENT DESERT MOROCCO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لنخيل 

تاكونيت ز كورة - 7900ا ز كورة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
025ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ORIENT DESERT MOROCCO

تنظيم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
رحالت سياحية. مموا.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
7900ا   - ز كورة  تاكونيت   لنخيل 

ز كورة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد 2ونس  درباز :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  2ونس  درباز   لسيد 
ز كورة  7552ا  حي  لنخيل تاكونيت 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  2ونس  درباز   لسيد 
7552ا ز كورة  حي  لنخيل تاكونيت  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   البتد ئية بز كورة  

2023 تحت رقم 13.
757I

هشام  سناني

4S LITAAMIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

هشام  سناني
 لطابق  لثاني 265 شارع اللة  سماء 

سيدي مومن  لجد2د  لبيضاء ، 
00ا20،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
S LITAAMIRا شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5 شارع 
عبد هللا بن 2اسيا عمارة بلدوا 

 لطابق 5  لرقم 5  لد ر  لبيضاء  - 
20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

566799
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
Sا   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LITAAMIR
:  إلن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.
شارع   5  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بلدوا  عمارة  2اسيا  بن  هللا  عبد 
 - 5  لد ر  لبيضاء   5  لرقم   لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
0ا2    : غا2مي   عبد هللا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 190   : غا2مي   كريمة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيدة  مينة غا2مي  :  190 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيدة وفاء غا2مي  :  190 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيدة رجاء غا2مي  :  190 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
0ا2   : غا2مي   هللا  عبد   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 190  : غا2مي   كريمة   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.
 لسيدة  مينة غا2مي  : 190 بقيمة 

100 درهم.
 لسيدة وفاء غا2مي  : 190 بقيمة 

100 درهم.
 لسيدة رجاء غا2مي  : 190 بقيمة 

100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد هللا غا2مي  عنو نه) ( 
176 ممر بريشارد2اس ع س  لبيضاء  

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
عنو نه) (   لسيدة كريمة غا2مي  
176 ممر بريشارد2اس ع س  لبيضاء  

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
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عنو نه) (  غا2مي   أمينة   لسيدة 
زنقة  كوستاا  إقامة  لفياللي   67
15  لصخور  سيرز ك  ل مارة 
20000  لد ر  لبيضاء    لسود ء  

 ملغرب.
عنو نه) (  غا2مي   وفاء   لسيدة 
176 ممر بريشارد2اس ع س  لبيضاء  

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
عنو نه) (  غا2مي   رجاء   لسيدة 
176 ممر بريشارد2اس ع س  لبيضاء  

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد هللا غا2مي  عنو نه) ( 
176 ممر بريشارد2اس ع س  لبيضاء  

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 852172.
758I

Fiducie olympia sarl

FANTASTIC.APP
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Fiducie olympia sarl
 1er  etage n°10groupe  10  rue
 de marrakech Agadir، 80000،

agadir maroc
FANTASTIC.APP شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 لسفلي متجر رقم 1 عمارة رقم 
2556 حي تليال  كاد2ر. - 80000 

 كاد2ر  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

201ا5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FANTASTIC.APP
 **  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
أو  و لتوزيع  عبر  إلنترنت   لتجارة 
 لتجارة  إللكترونية نصف  لجملة أو 
بالتقسيط لجميع  ملنتجات  لغذ ئية 

 ل امة بجميع أشكالها.
**  لتوزيع و لتسويق عبر  إلنترنت 
و لتوصيل  لى   ، وخارج  ملتجر 
و لتوزيع   ، و لبيع   ، و لشر ء   ملنزل 
لألدو ت  ملنزلية  و لتجارة  ل امة   ،
و لسلع   ، وتمثيل جميع  ملنتجات   ،

 الستهالكية.
و لبيع  و لشر ء  **  لتخزين 

بالتقسيط عبر منصة تكنولوجية.
**  الستير د و لتصد2ر و لتسويق 
لجميع  نو ع  ملنتجات  لغذ ئية 
و الثاث  لجد2د  و  و مل د ت 
و الجهزة  اللكترونية   ملست مل 

و ثاث  ملكاتب ومستلزماتها وغيرها.
جميع  إجر ء   ، عام  وبشكل   **
أو  أو  لصناعية   مل امالت  لتجارية 
و لتي قد تكوا   ،  ملالية أو  ل قار ت 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
أعاله  إليها  من  ألنشطة  ملشار  بأي 
أو  لتي قد ت زز توسيع وتطوير هذف 

 لشركة..
:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لسفلي متجر رقم 1 عمارة رقم 2556 
80000  كاد2ر   - تليال  كاد2ر.  حي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  ل زيز  كوريزيم   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  ل زيز  كوريزيم   لسيد 
 71 رقم  تجزئة  لرمل  عنو نه) ( 

تر ست  نزكاا 86350  نزكاا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  ل زيز  كوريزيم   لسيد 
 71 رقم  تجزئة  لرمل  عنو نه) ( 
تر ست  نزكاا 86350  نزكاا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120256.
759I

 ؤيس  2مو

اؤيس ايمو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ؤيس  2مو
46 شارع محمد  لزرقطوني  لطابق 
 لثاني  لشقة 6 ، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
 ؤيس  2مو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46 شارع 
محمد  لزرقطوني  لطابق  لثاني 
 لشقة 6 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570713
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
:  ؤيس  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 2مو.
:  الن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري- شغال  لبناء.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 46 شارع 
محمد  لزرقطوني  لطابق  لثاني 
20000  لد ر  لبيضاء   -  6  لشقة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد  لبي�سي  سامة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : جمال   لسيد  لبي�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لبي�سي  سامة عنو نه) ( 

262 شارع  لجيش  مللكي حي  لوحدة 

26100  برشيد  ملغرب.

عنو نه) (  جمال   لسيد  لبي�سي 

262 شارع  لجيش  مللكي حي  لوحدة 

26100  برشيد  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لبي�سي  سامة عنو نه) ( 

262 شارع  لجيش  مللكي حي  لوحدة 

26100  برشيد  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857039.

760I

MARCHICA CONSEIL

ZOUMA IMPORT EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL

اا ، شارع طوكيو،  لطابق 1، شقة 

1،  لناظور. ، 62000،  لناظور 

 ملغرب

 ZOUMA IMPORT EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ملطار، 

 مللك  ملسمى» سوريف»، رقم 2، 

 لناظور.  - 62010   لناظور   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21177

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 فبر 2ر  ا0  في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
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زريوح   2حيى   )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية  0ا3 
0ا3 حصة لفائدة   لسيد )ة( مخمد  

مس  ودي بتاريخ ا0 فبر 2ر 2022.
2وسف   بغلي  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   330
330 حصة لفائدة   لسيد )ة( محمد 

مس  ودي بتاريخ ا0 فبر 2ر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 09 مارس 

2022 تحت رقم 395.

761I

CABINET HAMDI

BEAUTY SELF
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET HAMDI
 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

BEAUTY SELF شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 64 شارع 
28 مجمع  لسكني  لسالمة سيدي 
م روف - 0  لد ر  لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BEAUTY SELF
و  تجارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
بيع مستحضر ت  لتجميل و  ل طور 

بالجملة و لتقسيط.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 64 شارع 
سيدي  مجمع  لسكني  لسالمة   28

م روف - 0  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة فاطمة  لزهر ء  لصنهاجي 
درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة فاطمة  لزهر ء  لصنهاجي 
عنو نه) ( 16 شارع الغر متا ، فيال 8 
، حي  لو حة 0  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة فاطمة  لزهر ء  لصنهاجي 
عنو نه) ( 16 شارع الغر متا ، فيال 8 
، حي  لو حة 0  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857010.

762I

LA VIE COMPTABLE

RKA DESIGNSTUDIO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LA VIE COMPTABLE
 لبركة ج ه 7 عمارة 92  لشقة 2 حي 
 لحسني  لد ر  لبيضاء ، 20200، 

CASABLANCA MAROC
RKA DESIGNSTUDIO  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 59 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 8 رقم ا2  قامة 

 لورود  لد ر  لبيضاء 20000 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
567371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   12

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 RKA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DESIGNSTUDIO

:  ألشغال  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل امة - أشغال  لبناء.

 59  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

ا2  رقم   8 شارع  لزرقطوني  لطابق 

 20000  قامة  لورود  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رفيقي   زينب   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : رفيقي   زينب   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رفيقي  زينب   لسيدة 

 27 رقم  بوعبيد  عبد  لرحيم  شارع 

 لشقة 11 سال  لجد2دة 20000 سال 

 لجد2دة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  رفيقي   زينب   لسيدة 

 27 رقم  بوعبيد  عبد  لرحيم  شارع 

 لشقة 11 سال  لجد2دة 20000 سال 

 لجد2دة   ملغرب 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 852821.

763I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE EBLIKGI WEI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 21 شارع  المير موالي عبد هللا ، 

70000،  ل يوا  ملغرب

STE EBLIKGI WEI شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 235 

حي  المل  ل يوا - 70000  ل يوا 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29735

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2023 فبر 2ر   01 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 

 STE EBLIKGI ذ ت  لشريك  لوحيد 

100.000 درهم  WEI  مبلغ رأسمالها 

 235 رقم  وعنو ا مقرها  إلجتماعي 

70000  ل يوا   - حي  المل  ل يوا 

 ملغرب نتيجة ل :  لشركة لم تقم بأي 

نشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب رقم 235 

70000  ل يوا   - حي  المل  ل يوا 

 ملغرب. 

و عيا:

و  رباب    الدري�سي   لسيد)ة( 
عنو نه) ( رقم 235 حي  المل  ل يوا 

)ة(  70000  ل يوا  ملغرب كمصفي 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

03 فبر 2ر   البتد ئية بال يوا  بتاريخ 

2023 تحت رقم 3950.

764I
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MARCHICA CONSEIL

MONDE DECOUPE LASER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
اا ، شارع طوكيو،  لطابق 1، شقة 

1،  لناظور. ، 62000،  لناظور 
 ملغرب

   MONDE DECOUPE LASER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ملطار، 

 مللك  ملسمى» سوريف»، رقم 2، 
 لناظور.  - 62010   لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 25183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   06
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MONDE DECOUPE LASER
 .1  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و  باللييزر  بنوكس  لحد2د  تقطيع 

 الليمنيوم.
2. بيع ملحات و مكمالت   بنوكس 

 لحد2د و  الليمنيوم.
3.  لتصد2ر و  الستير د..

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
سوريف»،   ملطار،  مللك  ملسمى» 
2،  لناظور.  - 62010   لناظور  رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : قند2ل   عادل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  قند2ل   عادل   لسيد 
حي ترقاع  لشرقية   لناظور  62030 

 لناظور   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  قند2ل   عادل   لسيد 
حي ترقاع  لشرقية   لناظور  62030 

 لناظور   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 26 2نا2ر 

2023 تحت رقم 5226.
765I

MARCHICA CONSEIL

 BEST BROTHERS
FOODSTUFF

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
اا ، شارع طوكيو،  لطابق 1، شقة 

1،  لناظور. ، 62000،  لناظور 
 ملغرب

 BEST BROTHERS FOODSTUFF
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 168 بلوك 

II سوق  والد ميموا  لناظور - 
62020  لناظور  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20955
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2023 2نا2ر   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد لحفيظ  )ة(  تفويت  لسيد 
 مليموني 1.000 حصة  جتماعية من 
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
2نا2ر   16 )ة( م طوك  محمد بتاريخ 

.2023
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5210.
766I

MARCHICA CONSEIL

 BST BROTHERS
FOODSTUFF

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

ت ييا مسير جد2د للشركة

MARCHICA CONSEIL
اا ، شارع طوكيو،  لطابق 1، شقة 

1،  لناظور. ، 62000،  لناظور 
 ملغرب

  BST BROTHERS FOODSTUFF
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 168 بلوك 

II سوق  والد ميموا  لناظور - 
62020  لناظور  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20955
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   16  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

م طوك محمد  كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5210.
767I

SOLUCIA EXPERTISE

TAYLOR OFFICE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
TAYLOR OFFICE  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

أطلس  القامة رقم 5ا  لطابق  لر بع 
 لشقة رقم 16  مل اريف - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 570819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TAYLOR OFFICE
تسويق   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
وتركيب كافة  ملنتجات  لالزمة لتهيئة 

مساحات  ل مل.
زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
أطلس  القامة رقم 5ا  لطابق  لر بع 
 20000  - 16  مل اريف  رقم   لشقة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
علوي  صو�سي  حسن   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
علوي  صو�سي  حسن   لسيد 
تجزئة  رشيد  عمارة   10 عنو نه) ( 
 10000 بل ربي  لسوي�سي   ضا2ة 

 لرباط  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
علوي  صو�سي  حسن   لسيد 
تجزئة  رشيد  عمارة   10 عنو نه) ( 
 10000 بل ربي  لسوي�سي   ضا2ة 

 لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857186.

768I
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ETUDE FIDCOM CONSEIL

NH IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

ETUDE FIDCOM CONSEIL

162 طريق  والد زياا ط 5 م 2 

الجيروند، 20000،  لبيضاء  ملغرب

 NH IMMOBILIER

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  الجتماعي 23 زنقة 

بوريد ط 3 ش 5  لصخور  لسود ء- 

20230  لبيضاء  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

77ا502

بمقت�سى  لجمع  ل ام 

نونبر   15 في   إلستثنائي  ملؤرخ 

تم تغيير تسمية  لشركة من   2022

 NH» إلى   «NH IMMOBILIER»

.«INDUSTRY

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 1501ا.

769I

CABINET HAMZAOUI

TENSOR PRO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET HAMZAOUI

 19BIS AVENUE OMAR IBN AL

 KHATTAB 2E ETAGE NO 8 ،

90000، TANGER MAROC

TENSOR PRO شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

عمر  بن  لحطاب زنقة سجلماسة 

 قامة حياة سانتر  لطابق 3 رقم 2ا - 

90000 طندة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

321ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TENSOR PRO

تقد2م   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

خدمات  لدر سات في جميع  ملجاالت 

تسيير  -  لطاقة.  -  لبيئة  :  لبناء 

 ملشاريع..

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

سجلماسة  زنقة  عمر  بن  لحطاب 
2ا  رقم   3  قامة حياة سانتر  لطابق 

- 90000 طندة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
غبد لو حد  التموي   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
غبد لو حد  التموي   لسيد 
عمر  بن  لحطاب  شارع  عنو نه) ( 
سانتر  حياة  سجلماسة  قامة  زنقة 
طنجة   90000 2ا  رقم   3  لطابق 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
غبد لو حد  التموي   لسيد 
عمر  بن  لحطاب  شارع  عنو نه) ( 
سانتر  حياة  سجلماسة  قامة  زنقة 
طنجة   90000 2ا  رقم   3  لطابق 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   26 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1321.

770I

STE FIPARK

STE RAHIOUI FOODS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE FIPARK

 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 2ا

 AIN SMEN FES ، 30000، FES

MAROC

STE RAHIOUI FOODS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 17 بلوك 

س حي كريو زو غة. - 30000 فاس 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.71035

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 03 أكتوبر 2022 تقرر حل 

 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مبلغ رأسمالها    RAHIOUI FOODS

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

كريو  حي  س  بلوك   17  إلجتماعي 

زو غة. - 30000 فاس  ملغرب نتيجة 

ل : -1 حل  لشركة مبكر .

-2 ت ييا  ملصفي ومقر  لتصفية.

و حدد مقر  لتصفية ب 17 بلوك 

فاس   30000  - س حي كريو زو غة. 

 ملغرب. 

و عيا:
 لسيد)ة( رحيوي   عبد  لصمد و 

عنو نه) ( رقم 17 بلوك س حي كريو 

زو غة 30000 فاس  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : 17 بلوك 

س حي كريو زو غة فاس.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

نونبر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2022 تحت رقم 512ا.

771I

STE REVCOMPTA

 ECOLE GERMAROK
DEUTSCH PRIVEE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE REVCOMPTA

عمارة رقم 08  لطابق  الول  لشقة 

ا0 شارع  كر   ملد2نة  لجد2دة 

مكناس ، 50000، مكناس  ملغرب

 ECOLE GERMAROK DEUTSCH

PRIVEE شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 121 

شارع محمد  لسادس  2ت ملول - 

80000  2ت ملول  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   16

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ECOLE : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GERMAROK DEUTSCH PRIVEE

دروس   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لدعم  في  للغة  ألملانية.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 121 

 - ملول  محمد  لسادس  2ت  شارع 

80000  2ت ملول  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : محجوبي   لسيد  2وب 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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 لسيد  2وب محجوبي عنو نه) ( 
37  2ت والل  تجزئة د2ار  ملد2نة رقم 
مكناس   50000 عيا عرمة مكناس 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  2وب محجوبي عنو نه) ( 
37  2ت والل  تجزئة د2ار  ملد2نة رقم 
مكناس   50000 عيا عرمة مكناس 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   13 بتاريخ  بانزكاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم ا9.
772I

AMDEM

 KAIZEN IMPORT & EXPORT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تغيير تسمية  لشركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK
 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC
 KAIZEN IMPORT & EXPORT
SARL AU شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي شارع 
عبد  لكريم  لخطابي زنقة حسن 
بن مبارك  قامة  لخطابية رقم 3 
 لطابق  الول كليز مر كش مر كش 

0000ا مر كش  ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
115301

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى   
تم تغيير   2023 2نا2ر   16  ملؤرخ في 
 KAIZEN» من  تسمية  لشركة 
 «IMPORT & EXPORT SARL AU
.» AT83 properties  SARL AU » إلى
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144378.
773I

STE FIPARK

STE SEM MOTO CITY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 2ا

 AIN SMEN FES ، 30000، FES
MAROC

STE SEM MOTO CITY شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 28 رياض 
صوفيا 2 ج ه  قامة 10  لطابق 

 لسفلي  لشقة 3  - 93150 مرتيل 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
32757

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SEM MOTO CITY
-1تأجير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لدر جات  لنارية.
إنشاء ت  أو  أعمال  -2مقاول 

مختلفة.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 28 رياض 
10  لطابق  ه  قامة  ج   2 صوفيا 
مرتيل   93150  -   3  لسفلي  لشقة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
مسيكة  2ماا  بلمليب   لسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.
 500   : فؤ د   لسيد  لسماللي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مسيكة  2ماا  بلمليب   لسيدة 
عنو نه) ( 12 زنقة  لشيخ ماء  ل ينيا 

م ج   3 5  لطابق   قامة كوثر  لشقة 

30000 فاس  ملغرب.

عنو نه) (  فؤ د   لسيد  لسماللي 

 ملانيا 199ا1-10115  ملانيا  ملانيا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  فؤ د   لسيد  لسماللي 

 ملانيا 199ا1-10115  ملانيا  ملانيا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   13 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2669.

Iا77

RADOUANE

 ASMAA PRESTIGE

WEEDING PLANNER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

RADOUANE

  HASSANIA I N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 ASMAA PRESTIGE WEEDING

PLANNER شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 271 زنقة 

17  لحسنية 1 شارع  ملقاومة - 

20800  ملحمد2ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32335

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   22

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ASMAA PRESTIGE WEEDING

.PLANNER

مت هد   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

تقد2م  لط ام

تنظيم  لحفالت

خاص  أو  عام  حدث  أي  تنظيم 

أو تجميعي مثل  ل روض و لحفالت 

و ملؤتمر ت  و ألحز ب   ملوسيقية 

و لندو ت..

 271  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
1 شارع  ملقاومة -  17  لحسنية  زنقة 

20800  ملحمد2ة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أسماء  عدي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  أسماء  عدي   لسيدة 

39 حي أوكليبتوس 20800  ملحمد2ة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  أسماء  عدي   لسيدة 

39 حي أوكليبتوس 20800  ملحمد2ة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 275.

775I

FIDSAGE SARLAU

BUILDING ARCHI-DESIGN
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

FIDSAGE SARLAU

9ا1 شارع لال 2اقوت  لطابق  لثالث 

 لرقم 71 ، 20080،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
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 BUILDING ARCHI-DESIGN
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  الجتماعي 9 زنقة 
 لبنفسج  لطابق  الول  لشقة 2 
مرس  لسلطاا  - 90ا20  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.459865

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تغيير   2022 12 غشت   ملؤرخ في 

نشاط  لشركة من «1/ شهار 
2/ شغال مختلفة  و  لبناء

3/ ستشارة في  لتسيير  « إلى «1/
و  لهندسة   د2كور  تصميم  مكتب 

 لد خلية و لخارجية
2// شغال مختلفة  و  لبناء

3/ عادة  لتهيئة  وتصميم د2كور و 
 لهندسة  لد خلية و لخارجية».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا2  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

غشت 2022 تحت رقم 28261.
776I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

ALCON MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 46

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

ALCON MAROC شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : إقامة 
س يدة رقم 15  زنقة أب  ل باس 

حي بوركوا - 20000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

919ا.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 2نا2ر   29  ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   ALCON MAROC
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 
 1.000.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 
أب  ل باس  زنقة    15 رقم  س يدة 
20000  لد ر  لبيضاء   - حي بوركوا 
 ملغرب  نتيجة لقر ر  لشريك  لوحيد.

و عيا:
 لسيد)ة( زهير  قزماا و عنو نه) ( 
شقة   1 طابق  بوريد  إبن  زنقة   1
 20000 بوش يب  موالي  ز وية   1
)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب  

للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
زنقة  وفي   2022 دجنبر   30 بتاريخ 
فريبورك   1701  -   6 د فري  لويس 

سويسر .
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857277.
777I

  د2و ا  ألستا ذة عبد  ملالك رشيدة  موثقة بطنجة

 INMOBILIARIA Y
DESCANSO

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

د2و ا  ألستا ذة عبد  ملالك رشيدة  
موثقة بطنجة

زنقة  ملتنبي إقامة  ألخوين  لطابق 
 ألول مكتب 3 ، 90000، طنجة 

 ملغرب
 INMOBILIARIA Y DESCANSO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ساحة 
 بر هيم رود ني شارع لسينا  قامة 

بتهوفن 2  لطابق 3 رقم 82 - 90000 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
179ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   22

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INMOBILIARIA Y DESCANSO
كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و ستغالل  ل قار ت  ململوكة لها  و 

 ملكتر ة.
ساحة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
لسينا  قامة  شارع  رود ني   بر هيم 
بتهوفن 2  لطابق 3 رقم 82 - 90000 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   :  لسيدة غزالا محجوبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة غزالا محجوبي عنو نه) ( 
بمقر  لشركة 90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة غزالا محجوبي عنو نه) ( 
بمقر  لشركة 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1066.

778I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

FRERES AIT OUHMOU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تقليص هدف  لشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع  المير موالي عبد هللا ، 
000ا5، خنيفرة  ملغرب

FRERES AIT OUHMOU  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  الجتماعي مركز 
أغبالو - 72ا2ا ميدلت  ملغرب.

تقليص هدف  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

2517
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 19 دجنبر 2022 تم حذف 
 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة 

 لحالي :
أشغال مختلفة  .

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   02 بتاريخ   البتد ئية بميدلت  

2023 تحت رقم 1.

779I

Cabinet Solution Consulting and Accounting

M2T ISMAIL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 N° 21 RUE DAHR SOUK
BETTANA SALE ، 11040، سال 

 ملغرب
M2T ISMAIL شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : شارع 

 لحسن  لثاني عمارة 7 رقم 3 سال 
 لجد2دة  - 11000 سال  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.23253
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   06  ملؤرخ في 
شركة ذ ت مسؤلية   M2T ISMAIL
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي شارع  لحسن  لثاني 
عمارة 7 رقم 3 سال  لجد2دة  - 11000 

سال  ملغرب نتيجة اللتصفية.
و عيا:

و   لسيد)ة(  سماعيل   ملسيب 
11000 سال  عنو نه) ( سال  لجد2دة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

شارع  وفي   2023 2نا2ر   06 بتاريخ 

سال   3 رقم   7  لحسن  لثاني عمارة 

 لجد2دة  - 11000 سال  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2023 تحت رقم 97ا0ا.

780I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 CLINIQUE DES CEDRES

KHENIFRA

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع  المير موالي عبد هللا ، 

000ا5، خنيفرة  ملغرب

 CLINIQUE DES CEDRES

KHENIFRA  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 73 زنقة 3 

حي  المل  - 000ا5 خنيفرة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

173ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 أكتوبر   27 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( محمد  حافض 

أصل  من  حصة  جتماعية   5.880

5.880 حصة لفائدة   لسيد )ة( هناء  

محيمد بتاريخ 27 أكتوبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 0ا.

781I

FESCONE

CANAL FOOD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FESCONE
 RUE NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC
CANAL FOOD شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 8  لطريق 
 لثانوية 1022طريق  لجد2دة 

د ر بوعزة - 20000  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

3199ا1.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 دجنبر   16 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم»   100.000.000»
إلى  درهم»   100.000.000» من 
  : عن طريق  درهم»   200.000.000»
أرباح أو عالو ت  أو  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا2  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2021 تحت رقم 805895.

782I

Tigos

AM WORLD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Tigos
 rue felix max guedeg ، 70
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
AM WORLD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26 شارع 
مرس  لسلطاا  لطابق 1  لشقة 3 - 

20006  لد ر لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570861

 21 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2022 دجنبر 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WORLD

:  ستير د  بإ2جاز  غرض  لشركة 

مستحضر ت  لتجميل  وتوزيع 

ومنتجات  لنظافة  لشخصية.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 26 شارع 

مرس  لسلطاا  لطابق 1  لشقة 3 - 

20006  لد ر لبيضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد رشيد  لقلبي :  950 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 50   : قرطيط  2وسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رشيد  لقلبي   لسيد 

حي  لوفاء   01 262  لشقة  عمارة 

28810  ملحمد2ة    ملغرب.

 لسيد 2وسف قرطيط عنو نه) ( 

بيا ملدوا زنقة 36 رقم 23 عيا  لشق 

20153  لد ر لبيضاء   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  رشيد  لقلبي   لسيد 

حي  لوفاء   01 262  لشقة  عمارة 

28810  ملحمد2ة    ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857109.

783I

TR-GESTION

CRISTAL FROID
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
CRISTAL FROID  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل رقم 
اA قيسارية حي  ل بادي تمارة. - 

12000 تمارة  ملغرب.
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

138305
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CRISTAL FROID
غرض  لشركة بإ2جاز :  لتركيبات 

 لصحية للتدفئة  لكهربائية..
محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
قيسارية حي  ل بادي تمارة.   Aا رقم 

- 12000 تمارة  ملغرب..
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أنو ر   لسيد  لشبلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  أنو ر   لسيد  لشبلي 
و د  حي  اا  رقم  تجزئة  ل بادي 

 لذهب تمارة 12000 تمارة  ملغرب..
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و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  أنو ر   لسيد  لشبلي 

و د  حي  اا  رقم  تجزئة  ل بادي 

 لذهب تمارة 12000 تمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2023 تحت رقم -.

784I

CABINET RAMI EXPERTISE

PHARMACIE RHISSASSI

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

إضافة تسمية تجارية أو ش ار 

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

PHARMACIE RHISSASSI «شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: ا ب س 

1 حي  لحسني إ2ر ك  - 30000 فاس 

 ملغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو ش ار»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.65625

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 20 2نا2ر 2023 تقرر إضافة 

ش ار تجاري للشركة وهو:

 PHARMACIE HAY EL

HASSANI

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5965.

785I

CABINET RAMI EXPERTISE

DERMAGLOW CLINIC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

DERMAGLOW CLINIC  شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 87 
 قامة غيثة  لشقة 5  لطابق  الول 
حي و د فاس. - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
75325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DERMAGLOW CLINIC
إد رة    : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مؤسسة لل نا2ة بالجمال
تاجر أو وسيط  ستير د وتصد2ر.

 87 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
5  لطابق  الول   قامة غيثة  لشقة 
حي و د فاس. - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد  سماعيل  مريني  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  سماعيل  مريني  عنو نه) ( 
زنقة كرو ا  لطابق  لسفلي بيلفد2ر  

20000  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  سماعيل  مريني  عنو نه) ( 
زنقة كرو ا  لطابق  لسفلي بيلفد2ر  

20000  لبيضاء  ملغرب 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6050.

786I

CABINET RAMI EXPERTISE

BIPCALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

BIPCALL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي فضاء 
رحاب فاس، شارع عالل بن عبد هللا 
عمارة د  لطابق  لخامس،  ملكتب 

رقم 26 - 30000 فاس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.58137

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   26  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 100.000 مبلغ رأسمالها    BIPCALL
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
بن  شارع عالل  رحاب فاس،  فضاء 
عبد هللا عمارة د  لطابق  لخامس، 
فاس   30000  -  26 رقم   ملكتب 
 ملغرب نتيجة ل : تأثرها سلًبا باألزمة 

.COVID 19 لصحية  ملرتبطة بـ 
فضاء  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
رحاب فاس، شارع عالل بن عبد هللا 
د  لطابق  لخامس،  ملكتب  عمارة 

رقم 26 - 30000 فاس   ملغرب. 

و عيا:

و  محمد   حياا   لسيد)ة( 

تجزئة  لهو ء  لجميل   7 عنو نه) ( 

30000  فاس  ملغرب  مل ب  لخيل  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6040.

787I

موثق

IMNOMA IMMOBILIERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

موثق

تطو ا، شارع  لجيش  مللكي، عمارة 

102، رقم 3 ، 93000، تطو ا 

 ملغرب

 IMNOMA IMMOBILIERES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 حفير، قامة مارينا، عمارة رقم 2، 

 لطابق  لسادس، رقم 46 - 90000 

طنجة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.259666

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر  ا2  في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   2.700.000»

 2.800.000» إلى  درهم»   100.000»

تقد2م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد2ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

نونبر   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2022 تحت رقم 13465.

788I
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GROUPE ABCE

ENERSOFT BUILDING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GROUPE ABCE
ا10 مكرر شارع عبد  ملومن  لطابق 

 لر بع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

ENERSOFT BUILDING  شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا10 مكرر 
 القامة أكابولكو بولفارد عبد  ملومن 
 لطابق ا  لد ر  لبيضاء - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ENERSOFT BUILDING
خدمات   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لتطوير وتكنولوجيا  مل لومات.
ا10   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
أكابولكو بولفارد عبد  مكرر  القامة 
 - ا  لد ر  لبيضاء   ملومن  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 GROUPE TRACE  لشركة 
درهم   500 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 GROUPE TRACE  لشركة 
باملنتزه  لتكنولوجي  ز ك  عنو نه) ( 
نورماندي»  «إ2كو  مكاا   إلقليمي  
  -  ملسمى «لو شاتو دو غروسيسنيل» 
ساا روماا دي كولبوسك    76430

فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
أمناد  رضا  محمد   لسيد  
 76280 شارع فورج    10 عنو نه) ( 

توريت فرنسا
 لسيد مهدي بويخيف عنو نه) ( 
00ا25  مونبيليارد  دي  شارع   13

توريت فرنسا
تم  إل2د ع  لقانوني ب-  بتاريخ 06 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857105.

789I

EG CONSULTING

COLORS & SCRIPT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EG CONSULTING
265 شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 
92 ، 20050،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
COLORS & SCRIPT شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 96 شارع 
 نفا  لطابق رقم 1  لشقة رقم 11 
 قامة  لربيع  نفا  لد ر لبيضاء - 

20013  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570935
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COLORS & SCRIPT
:  ل القات  غرض  لشركة بإ2جاز 

 لصحفية
 لتو صل  ملؤسساتية

 لثأثير و  لسكريبت.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 96 شارع 
 11 رقم  1  لشقة  رقم   نفا  لطابق 
 -  قامة  لربيع  نفا  لد ر لبيضاء 

20013  لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : ش ناا  عائشة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة عائشة ش ناا عنو نه) ( 
شقة   316 عمارة  تجزئة  لزوبير 
 20260 7  اللفة  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة عائشة ش ناا عنو نه) ( 
شقة   316 عمارة  تجزئة  لزوبير 
 20260 7  اللفة  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857228.
790I

GROUPE ABCE

SAGANA IMMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GROUPE ABCE
ا10 مكرر شارع عبد  ملومن  لطابق 

 لر بع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

SAGANA IMMO  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا10 مكرر 
 القامة أكابولكو بولفارد عبد  ملومن 
 لطابق ا  لد ر  لبيضاء - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570805
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   06
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAGANA IMMO
تأجير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وإد رة مباني.
ا10   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
أكابولكو بولفارد عبد  مكرر  القامة 
 - ا  لد ر  لبيضاء   ملومن  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : نالت  ساندر    لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  نالت  ساندر    لسيدة 
بن  بر هيم  محمد  و حة  شارع   33

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  نالت  ساندر    لسيدة 
بن  بر هيم  محمد  و حة  شارع   33

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857181.

791I



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3396

FESCONE

CANAL FOOD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FESCONE
 RUE NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC
CANAL FOOD شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 8  لطريق 
 لثانوية 1022طريق  لجد2دة 

د ر بوعزة - 20000  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

3199ا1.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2011 2وليوز   22 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
أي  درهم»   12.000.000» قدره 
إلى  درهم»   20.000.000» من 
  : طريق  عن  درهم»   32.000.000»
أرباح أو عالو ت  أو  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2وليوز 2011 تحت رقم 480575.
792I

شركة محاسبة صا2م

GLOWIN SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة محاسبة صا2م
شارع  لدرفوفي عمارة  لس ادة 
 لطابق  لثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب
GLOWIN SARL AU شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 15 زنقة 
جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 
 لشقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

71ا0ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GLOWIN SARL AU

-وكالة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 التصاالت و إلعالا

و مل د ت  -بيع  للو زم  ملكتبية 

وأجهزة  لكمبيوتر

- إلستير د و  لتصد2ر.
زنقة   15  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : دنيا  للو زي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة دنيا  للو زي عنو نه) ( حي 
 لنهضة 2 زنقة أو ا رقم 173  60000 

وجدة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة دنيا  للو زي عنو نه) ( حي 
 لنهضة 2 زنقة أو ا رقم 173  60000 

وجدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   25 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 29ا2.

793I

شركة محاسبة صا2م

 AHLAM COUTURE S.F SARL
AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

شركة محاسبة صا2م
شارع  لدرفوفي عمارة  لس ادة 
 لطابق  لثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب
 AHLAM COUTURE S.F SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 15 زنقة 
جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 
 لشقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1اا0ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.AHLAM COUTURE S.F SARL AU
-خياطة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملالبس  لتقليد2ة و  ل صرية
لجميع  نو ع  بالتقسيط  -تجارة 

 ملالبس  لتقليد2ة و  ل صرية
- إلستير د و لتصد2ر.

زنقة   15  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 
 لشقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
0.000ا  رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
00ا    : غزو ني   لسيدة  حالم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  حالم غزو ني عنو نه) ( 
 7 رقم   3 حي  ملل ب  لشرفي زنقة د 

60000 وجدة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة  حالم غزو ني عنو نه) ( 
 7 رقم   3 حي  ملل ب  لشرفي زنقة د 

60000 وجدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم ا239.
Iا79

SDCF CONSEIL

ELITE PUB
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SDCF CONSEIL
 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL ARAAR IMM 9 RESIDENCE
 GALIS -4EME ETAGE APPART

 17. CASABLAN ، 20042،
casablanca Maroc

ELITE PUB شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 81, شارع 
11 2نا2ر  لطابق  لتالت رقم 3  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.411587
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 22 دجنبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
2نا2ر  لطابق  لتالت   11 شارع   ,81»
20000  لد ر   - 3  لد ر  لبيضاء  رقم 
 لبيضاء  ملغرب» إلى «01, زنقة نورس 
 20200  - فرم برتوا  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 853811.
795I
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ALTA COMPTA

بروصزا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALTA COMPTA
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS
 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC
بروصز  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ساحة 

 لرود ني زنقة عبد هللا  لهبطي إقامة 
 لقدس رقم ا3 طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134621
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : بروصز .
:  لتجارة  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 اللكترونية.
ساحة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لرود ني زنقة عبد هللا  لهبطي إقامة 
 90000  - طنجة  ا3  رقم   لقدس 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد أحمد 2قيا 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : بوحر ث  زكرياء   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  2قيا  أحمد   لسيد 
170 طنجة  1 رقم  تجزئة رياض  هال 

90000 طنجة  ملغرب.

بوحر ث عنو نه) (   لسيد زكرياء 
اا طنجة  رقم   6 حي  لكرزيانة زنقة 

90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  2قيا  أحمد   لسيد 
170 طنجة  1 رقم  تجزئة رياض  هال 

90000 طنجة  ملغرب

بوحر ث عنو نه) (   لسيد زكرياء 
اا طنجة  رقم   6 حي  لكرزيانة زنقة 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1795.

796I

TR-GESTION

HP FROID
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TR-GESTION

 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC

HP FROID  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لنصر  ملستقبل شارع طارق بن زياد 

بنا2ة رقم ب - 12000 تمارة  ملغرب.

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

138307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HP  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FROID

غرض  لشركة بإ2جاز :  لتركيبات 

 لكهربائية ، مقاول  ألعمال  ملتنوعة 

أو  لبناء.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لنصر  ملستقبل شارع طارق بن زياد 
بنا2ة رقم ب - 12000 تمارة  ملغرب..

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لحسن أكجى :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

500 حصة    :  لسيد محند أكجى 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محند أكجى عنو نه) ( رقم 
162 تجزئة  ل بادي حي و دي  لذهب 

تمارة 12000 تمارة  ملغرب..
عنو نه) (  أكجى   لسيد  لحسن 
و دي  حي  تجزئة  ل بادي   164 رقم 

 لذهب تمارة 12000 تمارة  ملغرب..
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محند أكجى عنو نه) ( رقم 
162 تجزئة  ل بادي حي و دي  لذهب 

تمارة 12000 تمارة  ملغرب
عنو نه) (  أكجى   لسيد  لحسن 
و دي  حي  تجزئة  ل بادي   164 رقم 

 لذهب تمارة 12000 تمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 9884.
797I

FIDUTRACO CONSULTING

SANILTEX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
SANILTEX شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر ولد 
بن عمير  ندلس بريستيج رقم 51 

GH6  قامة ا  M5  لطابق  الر�سي 
 لد ر لبيضاء - -  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SANILTEX
محل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 الدو ت دروكري.
دو ر ولد   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 51 رقم  بريستيج  عمير  ندلس  بن 
M5  لطابق  الر�سي  ا   GH6  قامة 
-  لد ر لبيضاء   -  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بنجلوا  عبد  لوهاب   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بنجلوا  عبد  لوهاب   لسيد 
باشكو  قامة  تجزئة   50 عنو نه) ( 
ملياء طابق 02 شقة  لهاشمي  لفياللي 
 لد ر لبيضاء -  لد ر لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

بنجلوا  عبد  لوهاب   لسيد 
باشكو  قامة  تجزئة   50 عنو نه) ( 
ملياء طابق 02 شقة  لهاشمي  لفياللي 

 لد ر لبيضاء -  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00856246.

798I
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AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

FREY PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
ز وية  شارع محمد  لخامس و شارع 

 بن كثير إقامة دوس مارس رقم اا ، 

90000، طنجة  ملغرب

FREY PRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي موطنة 

لدى إ2زيدوم بيزنس سنتر 8 زنقة 

 لكندي إقامة سانتا كالر  2  لطابق 

7 رقم 17 - 90000 طنجة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 FREY  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.PRO

 : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 PROMOTION IMMOBILIERE

 ET INVESTISSEMENT

.IMMOBILIER

موطنة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
زنقة   8 سنتر  بيزنس  إ2زيدوم  لدى 

2  لطابق   لكندي إقامة سانتا كالر  
7 رقم 17 - 90000 طنجة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 IH HOLDING :  36  لشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 EXCEL HOLDING :  27 لشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

  :  لسيد محمد عالء  بن  لبشير 

35 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1   : حسام  بن  لبشير   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1   :  لسيد نور لد2ن  بن  لبشير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لشركة IH HOLDING عنو نه) ( 

ز وية شارع فاس و زنقة مليلة 90000 

طنجة   ملغرب.

 EXCEL HOLDING  لشركة 

زنقة  و  فاس  شارع  ز وية  عنو نه) ( 

مليلة 90000 طنجة  ملغرب.

عالء  بن  لبشير  محمد   لسيد 

 ،2 حسن  لثاني  شارع  عنو نه) ( 

 93000  8 رقم  كارلو  مونتي  إقامة 

تطو ا  ملغرب.

حسام  بن  لبشير   لسيد 

عنو نه) ( طريق سبتة  لقاللييا فيال 

 بن  لبشير  93000 تطو ا  ملغرب.

نور لد2ن  بن  لبشير   لسيد 

عنو نه) ( طريق سبتة  لقاللييا فيال 

 بن  لبشير  93000 تطو ا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عالء  بن  لبشير  محمد   لسيد 

 ،2 حسن  لثاني  شارع  عنو نه) ( 

 93000  8 رقم  كارلو  مونتي  إقامة 

تطو ا  ملغرب

حسام  بن  لبشير   لسيد 

عنو نه) ( طريق سبتة  لقاللييا فيال 

 بن  لبشير  93000 تطو ا  ملغرب

نور لد2ن  بن  لبشير   لسيد 

عنو نه) ( طريق سبتة  لقاللييا فيال 

 بن  لبشير  93000 تطو ا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262468.

799I

NJ BUSINESS

LINK BETON
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19  لطابق 
 لتالث شارع عبد  لكريم بنجلوا 
 ملد2نة  لجد2دة فاس  ملغرب، 

30000، فاس  ملغرب
LINK BETON  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا3 قط ة 
 رضية  لبركة  لطابق 1 شقة رقم 2 
وئام بنسودة فاس - 30000 فاس  

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.53777

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2023 فبر 2ر   02 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   500.000» قدره 
«1.000.000 درهم» إلى «1.500.000 
تقد2م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد2ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6102.

800I

NJ BUSINESS

IMOUFES RAY
إعالا مت دد  لقر ر ت

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19  لطابق 
 لتالث شارع عبد  لكريم بنجلوا 
 ملد2نة  لجد2دة فاس  ملغرب، 

30000، فاس  ملغرب
IMOUFES RAY «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم 197 

قط ة  رضية ليموا طريق ر س 
 ملاء بنسودة فاس  - 30000 فاس  

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.69173

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 02 فبر 2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

هبة حصص 

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

ت ييا مسير و  ستقالة  ملسير  لقد2م 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6097.

801I

TR-GESTION

SL CHRAKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TR-GESTION

 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC

SL CHRAKA  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لنصر  ملستقبل شارع طارق بن زياد 

بنا2ة رقم ب - 12000 تمارة  ملغرب.

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

138319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHRAKA
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مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
أعمال متنوعة أو  عمال بناء..

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لنصر  ملستقبل شارع طارق بن زياد 
بنا2ة رقم ب - 12000 تمارة  ملغرب..

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بنشر قة  هشام   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : مر دي   لسيد  لغزو ني 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لغزو ني مر دي عنو نه) ( 
قصبة  دو ر  لخطاطبة  لسهب 
  25350  لطرش  لسماعلة و دي زم. 

و دي زم  ملغرب..
 لسيد هشام بنشر قة عنو نه) ( 
قصبة  دو ر  لخطاطبة  لسهب 
 25350  لطرش  لسماعلة و دي زم. 

و دي زم  ملغرب..
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لغزو ني مر دي عنو نه) ( 
قصبة  دو ر  لخطاطبة  لسهب 
  25350  لطرش  لسماعلة و دي زم. 

و دي زم  ملغرب
 لسيد هشام بنشر قة عنو نه) ( 
قصبة  دو ر  لخطاطبة  لسهب 
  25350  لطرش  لسماعلة و دي زم. 

و دي زم  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 9893.
802I

omri compta sarl au

YOLI TRANS– SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

YOLI TRANS– SARL AU شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي بن 
مكادة قد2مة شارع 80 رقم ا2  - 

90000 طنجة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.122939

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2023 2نا2ر  ا2  في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
محمد  ل ربي  )ة(  تفويت  لسيد 
عزيل 200 حصة  جتماعية من أصل 
200 حصة لفائدة   لسيد )ة( هاجر 

 لرغيوي بتاريخ ا2 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1820.

803I

omri compta sarl au

YOLI TRANS– SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
YOLI TRANS– SARL AU شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي بن 
مكادة قد2مة شارع 80 رقم ا2 
طنجة  - 90000 طنجة  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.122939
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2023 2نا2ر  ا2  في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
 20.000» أي من  درهم»   280.000»
عن  درهم»   300.000» إلى  درهم» 
أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1820.
804I

FIGET SARL

SAMAH CASH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA 1,3
 EME ETAGE APP N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC
SAMAH CASH شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع جبل 
صفرو رقم ا3 حي بوجر ح - تطو ا 

- 93000  تطو ا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32881
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAMAH CASH
تحويل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ألمو ل.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - بوجر ح  حي  ا3  رقم  جبل صفرو 

تطو ا - 93000  تطو ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : مسترشيد  لبنى   لسيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة لبنى مسترشيد عنو نه) ( 

 2 2 شقة  5ا ط  شارع  لجوالا رقم 

تطو ا 93000  تطو ا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة لبنى مسترشيد عنو نه) ( 

 2 2 شقة  5ا ط  شارع  لجوالا رقم 

تطو ا 93000  تطو ا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2815.

805I

centre d’étude de gestion et d’organisation

 CLINIQUE DES SPECIALITES
DE SAFI

إعالا مت دد  لقر ر ت

 centre d’étude de gestion et

d’organisation

 bd d’ Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

 CLINIQUE DES SPECIALITES

DE SAFI «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 7, شارع 

سبتة  قامة ر مي -  لطابق  لتاني 

, مكتب رقم 8 -  لد ر  لبيضاء - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.4605

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

إلى  للشركة  تحويل  ملقر  لرئي�سي 

 ل نو ا  لجد2د  لتالي: شارع  لحسن 

 لتاني -  آسفي

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
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بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت د2الت في  لبند  لر بع من  لقانوا 

 ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856974.

806I

centre d’étude de gestion et d’organisation

 CENTRE D’ONCOLOGIE
PRIVE DE SALE
إعالا مت دد  لقر ر ت

 centre d’étude de gestion et

d’organisation

 bd d’ Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

 CENTRE D’ONCOLOGIE PRIVE

DE SALE «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: إ قامة 
ربيع أنفا - 96، شارع أنفا  لطابق7 ، 

مكتب 71 -  لد ر  لبيضاء - 50ا20 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.4608

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

إلى  للشركة  تحويل  ملقر  إلجتماعي 
 ل نو ا  لجد2د  لتالي: ز وية شارع بن 

جرير وشارع مد2ونة )بتانة( - سال 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت د2الت في  لبند  لر بع من  لقانوا 

 ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856974.

807I

STE CISS SARL

BKA PRODUCTIONS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زنقة رقم 399  لطابق 
 لتاني تجزئة جنة  لزيتوا 1 بن 

سودة فاس مكاتب  بر هيم مب وت، 
30000، فاس  ملغرب

BKA PRODUCTIONS شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب 8 

شارع رقم 399  لطابق  لثاني تجزئة 
جنة  لزيتوا 1 بنسودة فاس - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75265
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BKA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRODUCTIONS
:  لتسويق  غرض  لشركة بإ2جاز 

 لرقمي 
تنظيم  الحد ث  لفنية 

و  لسمعي   النتاج  لسينمائي 
 ملرئي

 لتجارة  اللكترونية.
مكتب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
399  لطابق  لثاني  رقم  شارع   8
بنسودة فاس   1 تجزئة جنة  لزيتوا 

- 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوشبكة    لسيد  نو ر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوشبكة    لسيد  نو ر 
فاس   بنسودة  حي  لوحدة   23 رقم 

30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بوشبكة    لسيد  نو ر 
فاس   بنسودة  حي  لوحدة   23 رقم 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   17 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 656.

808I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

DEVOLIV SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

5ا شارع أنفا  لطابق 7، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

DEVOLIV SARL AU شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تقاطع 

 Le شارع موز رت و شارع أنفا إقامة

Petit Paradis  لطابق 7    - 20050 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   15

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DEVOLIV SARL AU
جميع   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
أشجار  لزيتوا  زر عة  عمليات 
و ألشجار  ملثمرة و لخضرو ت  لخام 

و ملنتجات  لزر عية غير  ملصن ة
بيع  ملنتجات  عمليات  جميع   -
وتصنيع  و ستخر ج  أعاله   ملذكورة 
و لت بئة  زيت  لزيتوا  وتسويق 

و لتغليف.
تقاطع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 Le شارع موز رت و شارع أنفا إقامة 
 20050 -    7 Petit Paradis  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد قحافة هادي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  هادي  قحافة   لسيد 

بلجيكا 1300 بروكسيل بلجيكا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
هادي  عبد  لحكيم   لسيد 
بروكسيل   1300 بلجيكا  عنو نه) ( 

بلجيكا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854963.

809I

ASCENSU

HEALTH TEAM BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ASCENSU
37 ، شارع د ود  لد هري ،  لطابق 
 لثالث ،  مل اريف ، 20330،  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية
  HEALTH TEAM BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي 37 ، شارع 
د ود  لد هري ،  لطابق  لثالث ، 
 مل اريف - 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571231
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HEALTH TEAM BUILDING
غرض  لشركة بإ2جاز : بناء وتجهيز 

 ملصحات و ملر كز  لطبية
شر ء، بيع وبناء وتطوير  ل قار ت.
 ،  37  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع د ود  لد هري ،  لطابق  لثالث 
20330  لد ر  لبيضاء   - ،  مل اريف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : ماموا  لسقاط   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
250 حصة    :  لسيد 2وسف الزم 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 250   : هشام  لسقاط   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد ماموا  لسقاط عنو نه) ( 
  29 شقة   6 شارع محمد عبدو ط   2

20330  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  الزم  2وسف   لسيد 
إقامة ليتور ل 2 ، رقم 13 ، عمارة ج 

2  28820  ملحمد2ة  ملغرب.
 لسيد هشام  لسقاط عنو نه) ( 
لو  بالروك   0ا5ا3  بلبيزت   طريق 

ڢيوه  فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  الزم  2وسف   لسيد 
إقامة ليتور ل 2 ، رقم 13 ، عمارة ج 

2  28820  ملحمد2ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857617.

810I

ASCENSU

ARWA BUILD UP
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ASCENSU
37 ، شارع د ود  لد هري ،  لطابق 
 لثالث ،  مل اريف ، 20330،  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية
ARWA BUILD UP شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 37 ، شارع 

د ود  لد هري ،  لطابق  لثالث ، 
 مل اريف - 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ARWA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUILD UP
:  لتطوير  بإ2جاز  غرض  لشركة 
 ل قاري،  لوساطة وتسويق  ملشاريع 

 ل قارية
أعمال  لتشييد و لبناء.

 ،  37  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع د ود  لد هري ،  لطابق  لثالث 
20330  لد ر  لبيضاء   - ،  مل اريف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد نبيل عبد  لفتاح :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد نبيل عبد  لفتاح عنو نه) ( 
شقة   ، عمارة أ   ،  قامة باب  لسالم 
 27223 ،  لنو صر  د ر بوعزة   ،  22

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد نبيل عبد  لفتاح عنو نه) ( 
شقة   ، عمارة أ   ،  قامة باب  لسالم 
 27223 ،  لنو صر  د ر بوعزة   ،  22

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857611.
811I

ASCENSU

27223
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

ASCENSU
37 ، شارع د ود  لد هري ،  لطابق 
 لثالث ،  مل اريف ، 20330،  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية
27223 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 206  بو 
زيد د دو�سي  لدور  الول  مل اريف 
206  بو زيد د دو�سي  لدور  الول 
 مل اريف 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
57ا31ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر   2022 دجنبر   23 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   27223 حل 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 206 
 بو زيد د دو�سي  لدور  الول  مل اريف 
د دو�سي  لدور  الول  زيد  206  بو 
20330  لد ر  لبيضاء   مل اريف 
زبائن  لت ذر  2جاد  نتيجة   ملغرب 
جدد و كدلك  لتمويل  لكافي لتطوير 

 لتطبيقات.
و عيا:

و  بركات  أحمد    لسيد)ة( 
أطلس  مل ارف    شارع   56 عنو نه) ( 
20330  لد ر  لبيضاء   ململكة 

 ملغربية كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
بتاريخ 23 دجنبر 2022 وفي 56 شارع 
20330  لد ر   - أطلس  مل ارف   

 لبيضاء  ململكة  ملغربية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857708.
812I

مكتب  لحسابات  ل باد

AMATEFFAHI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب  لحسابات  ل باد
23 بلوك 3 بئر نزر ا بنصفار، 

31000، صفرو  ملغرب
AMATEFFAHI شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 526 

شارع ي قوب  ملنصور صفرو - 
3100 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 2ونيو   07
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMATEFFAHI
غرض  لشركة بإ2جاز : مقهى و

بيع  لتبغ بالتقسيط.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 526 
شارع ي قوب  ملنصور صفرو - 3100 

صفرو  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : تفحي    لسيد  حمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  حمد تفحي  عنو نه) ( رقم 
حي  لرفا2ف  تجزئة  لسالوي   778

صفرو 31000 صفرو  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  حمد تفحي عنو نه) ( رقم 
حي  لرفا2ف  تجزئة  لسالوي   778

صفرو 31000 صفرو  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2ونيو   29 بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2022 تحت رقم 229.

813I

FIDERSER

STE NISLAVE TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إضافة تسمية تجارية أو ش ار 

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

STE NISLAVE TRAV «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: حي  كد ل 
رقم 489  - 200ا1 سيدس سليماا 

 ملغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو ش ار»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2893
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في ا0 نونبر 2022 تقرر إضافة 

ش ار تجاري للشركة وهو:
مهنة  الشغال  ملختلفة   ضافة 

 لبناء
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بسيدي سليماا  بتاريخ ا1 

نونبر 2022 تحت رقم 210/2022.

814I

BOUCHAHMA HICHAM

ZIGMA COFFEE COMPANY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
  ZIGMA COFFEE COMPANY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
فاطمة  لزهر ء عمارة ب شقة 9 
شارع موالي عبد هللا مر كش - 

0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

130765
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   27
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZIGMA COFFEE COMPANY

غرض  لشركة بإ2جاز :  نتاج و بيع 
 ملو د  لغد ء2ة.

:  قامة  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
فاطمة  لزهر ء عمارة ب شقة 9 شارع 
0000ا   - مر كش  هللا  عبد  موالي 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : زنيبر  بهيجة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  زنيبر  بهيجة   لسيدة 
 قامة فاطمة  لزهر ء عمارة ب شقة 
مر كش  هللا  عبد  موالي  شارع   9

0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  زنيبر  بهيجة   لسيدة 
 قامة فاطمة  لزهر ء عمارة ب شقة 
مر كش  هللا  عبد  موالي  شارع   9

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
نونبر   16 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2022 تحت رقم 141516.

815I

SOCIETE FIRDAWS BEAUTY SARL AU

ENTSI PRIVE
إعالا مت دد  لقر ر ت

STE  ENTSI PRIVE SARL
 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ HMIDA RUE B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA MAROC
ENTSI PRIVE «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 
عالل  بن عبد هللا وشارع 2وسف 

 بن تاشفيا  لشقة رقم  62  لطابق 
 لثالث - - وجدة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.35633

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 19 2وليوز 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي: توسيع نشاط  لشركة
على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي: ت ييا مسير جد2د للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
2نص  02:  لذي  رقم  بند 
ما2لي:  ضافة   النشطة  على 
للشركة:محلل،مبرمج    لتالية 
وتقد2م  ومصمم  مل لوميات 

 لخدمات) ستشار ت م لوماتية(
على  2نص  17:  لذي  رقم  بند 
فيرماا  ما2لي:  لتسيير:ت ييا  لسيد 
دجيكولومب غولومبي مسير للشركة 

ملدة غير محددة 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
نونبر   22 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2022 تحت رقم 3500.
816I

SAVOIR EXPERT

LAMHANI-MESSOUDI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
LAMHANI-MESSOUDI شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : تجزئة 
رقم 653  شارع فرنسا  لرشاد 1 - 

31000 صفرو  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.1507

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2019 2نا2ر   09  ملؤرخ في 
شركة   LAMHANI-MESSOUDI
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
  653 رقم  تجزئة  مقرها  إلجتماعي 
 31000  -  1 فرنسا  لرشاد  شارع 

صفرو  ملغرب نتيجة لحل مسبق.
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و عيا:

عبد  لرز ق  مس ودي   لسيد)ة( 
حي   2 بلوك   378 رقم  عنو نه) (  و 
صفرو   31000 بنصفار   لرشاد 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

 لسيد)ة(  حمد  ملهاني و عنو نه) ( 
رقم 378 بلوك 2 حي  لرشاد بنصفار 

)ة(  صفرو  ملغرب كمصفي   31000

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ 09 2نا2ر 2019 وفي تجزئة رقم 

653  شارع فرنسا  لرشاد 1 - 31000 

صفرو  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

15 دجنبر  بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2022 تحت رقم 396/2022.

817I

AFRODITA

 AMAANI LONDON  LTD
d›associé unique

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER

MAROC

 AMAANI LONDON  LTD

d’associé unique  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 03 شارع 

عبد هللا  لهبطي  لطابق 2 رقم 2ا - 

90000 طنجة   ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.75533

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 30 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

«03 شارع عبد هللا  لهبطي  لطابق 2 
رقم 2ا - 90000 طنجة   ملغرب» إلى 

«مرباح بزنيس سنتر ساحة  بر هيم 

 2 بتهوفن  إقامة  رود ني زنقة لسينا 
طنجة    90000  -  82 رقم   3  لطابق 

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262417.

818I

SAVOIR EXPERT

A.K.H MAROC FRUITS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
A.K.H MAROC FRUITS شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 31 
مكرر طريق صفرو  2موز ر كندر - 

31000 صفرو  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1509

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2019 تقرر حل   ملؤرخ في 28 غشت 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    A.K.H MAROC FRUITS
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي رقم 31 مكرر طريق 
صفرو  2موز ر كندر - 31000 صفرو 

 ملغرب نتيجة ل : حل مسبق.
 31 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 
 - كندر  مكرر طريق صفرو  2موز ر 

31000 صفرو  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( كريمة  تاقي و عنو نه) (  
كندر   حي  لقل ة  لكبيرة  2موز ر 
)ة(  صفرو  ملغرب كمصفي   31000

للشركة.
و  هشام   لسيد)ة(  2وسف   
عنو نه) ( حي  لقل ة  لكبيرة  2موز ر 
كندر  31000 صفرو  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و   لسيد)ة(  2وسف    حمد 

عنو نه) ( حي  لقل ة  لكبيرة  2موز ر 

كندر  31000 صفرو  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

27 دجنبر  بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2022 تحت رقم 417/22.

819I

CECOGEL / SARL

TECHNOPTIC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

TECHNOPTIC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي وجدة، 

إقامة فرح ز وية شارع محمد 

 لخامس و عالل بن عبد هللا - 

60000 وجدة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18877

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 03 أكتوبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

«وجدة، إقامة فرح ز وية شارع محمد 

 لخامس و عالل بن عبد هللا - 60000 

شارع  «وجدة،   إلى  وجدة  ملغرب» 

 لزرقطوني عمارة  لبصر وي رقم 11 

60000 وجدة   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا2  بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 296.

820I

مكتب  لحسابات  ل باد

ELLOUZOMAR

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

مكتب  لحسابات  ل باد

23 بلوك 3 بئر نزر ا بنصفار، 

31000، صفرو  ملغرب

ELLOUZOMAR شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 80/3 

شارع  لحسن  ملريني ستي مس ودة 

صفرو - 31000 صفرو  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2923

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

  ELLOUZOMAR  لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 3/80 

شارع  لحسن  ملريني ستي مس ودة 

صفرو - 31000 صفرو  ملغرب نتيجة 

ل :  ملنافسة.

و حدد مقر  لتصفية ب رقم 3/80 

شارع  لحسن  ملريني ستي مس ودة 

صفرو - 31000 صفرو  ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( عمر   للوز و عنو نه) ( 

 31000 حي مهيرز صفرو   202 رقم 

صفرو  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   26 بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2023 تحت رقم 465/2023.

821I
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somadik

EBREX TRANS
إعالا مت دد  لقر ر ت

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

EBREX TRANS «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم ا3 

تجزئة موالي رشيد ممددة مجموعة 
A  ل يوا - -  ل يوا  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.33671

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
1000 حصة من  لسيدة  ميمة  بيع 

 لبحر وي  إلى  لسيدة سمية رك�سي
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ستقالة  لسيدة  ميمة  لبحر وي  
من  لشركة و ت ييا  لسيدة سمية 

رك�سي مساهمة وحيدة لشركة    
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي:  
لشركة  كنتا مسيرجد2د  ت ييا عمر 

تسير بامضاءه
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
للشركة  ت د2ل  لقانوا  ألسا�سي 

بالفصل 6 و 7 و16
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ   البتد ئية بال يوا  

2023 تحت رقم 3897.
822I

CAMCG Consulting

  COLORANT ECONOMIQUE
NESMA SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

CAMCG Consulting
 lotissement Amine,BD Abou

 Baker KADIRI SIDI MAAROUF ،
20000، casablanca maroc

  COLORANT ECONOMIQUE
NESMA SARL  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

 لسدري،زنقة 3،رقم 73 - 20650 
 لد ر  لبيضاء   ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.96715
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل   ملؤرخ في 06 دجنبر 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
  COLORANT ECONOMIQUE
رأسمالها  مبلغ     NESMA SARL
مقرها  وعنو ا  درهم   500.000
3،رقم   إلجتماعي حي  لسدري،زنقة 
20650  لد ر  لبيضاء   ملغرب   -  73

نتيجة ل : حل مسبق.
حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 20650  -  73 3،رقم   لسدري،زنقة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

عبد  لرحماا   ملودني   لسيد)ة( 
،ز وية  زنقة خليج قابس  و عنو نه) ( 
عيا  لدئاب  خليج  لسرت،  زنقة 
20180  لد ر  لبيضاء  ملغرب   نفا 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856068.
823I

FIDICOM

STE AJI TRADIVE
إعالا مت دد  لقر ر ت

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

STE AJI TRADIVE  «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
 N° :وعنو ا مقرها  الجتماعي

 217 ETAGE 1 LOTS AHLAN
ZOUAGHA BAS  - 30000 فاس 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.64233

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 06 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
2022:  لذي  دجنبر   19 قر ر رقم 
نشاط  توسيع  ما2لي:  على  2نص 
نقل  نشاط  باضافة  وذلك   لشركة 

 لسلع و لبضائع 
2023:  لذي  2نا2ر   06 رقم  قر ر 
مقر  عنو ا  تغيير  ما2لي:  على  2نص 
 لشركة و لذي أصبب حاليا رقم 167 
 لطابق 2 تجزئة  لقروييا طريق عيا 

 لشقف فاس 
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

توسيع نشاط  لشركة 
بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

تغيير مقر  لشركة 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   23 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 448.

824I

نوغلب

L›ETOILE-IP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

نوغلب
شقة 3  لطابق 2 عمارة  7  قامة 
ر شا مرجاا 2 مكناس شقة 3 
 لطابق 2 عمارة  7  قامة ر شا 

مرجاا 2 مكناس، 50000، مكناس 
 ملغرب

L’ETOILE-IP  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة رقم 
7  لطابق  لر بع تجزئة ريز نا مبروكة 
10 طريق  كور ي مكناس  - 50000 

مكناس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.48841

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   09  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ     L’ETOILE-IP
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
7  لطابق  رقم  عمارة   إلجتماعي 
 لر بع تجزئة ريز نا مبروكة 10 طريق 
مكناس   50000  - مكناس    كور ي 
:  ستحالة تحقيق   ملغرب نتيجة ل 

غرض  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب عمارة رقم 
7  لطابق  لر بع تجزئة ريز نا مبروكة 
 50000  - 10 طريق  كور ي مكناس  

مكناس  ملغرب. 
و عيا:

و  محمد    لصالحي   لسيد)ة( 
فرنسا   28110 فرنسا  عنو نه) ( 

فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر  ا2  بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 1527.
825I

مكتب  لحسابات  ل باد

SEFROUSAFIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

مكتب  لحسابات  ل باد
23 بلوك 3 بئر نزر ا بنصفار، 

31000، صفرو  ملغرب
SEFROUSAFIR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 

106/1 رميلة مساي صفرو - 31000 
صفرو  ملغرب.
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قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.1997
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 نونبر   02 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   SEFROUSAFIR حل 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
رميلة مساي   1/106  إلجتماعي رقم 
صفرو - 31000 صفرو  ملغرب نتيجة 

الملنافسة.
و عيا:

و  كر كي  محمد     لسيد)ة( 
محمد  شارع   38 رقم  عنو نه) ( 
صفرو   31000 صفرو   لخامس 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
رقم  وفي   2022 نونبر   02 بتاريخ 
1/106رميلة مساي صفرو - 31000 

صفرو  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   26 بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2023 تحت رقم 462/2023.

826I

نوغلب

AURELE PRIVE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

نوغلب
شقة 3  لطابق 2 عمارة  7  قامة 
ر شا مرجاا 2 مكناس شقة 3 
 لطابق 2 عمارة  7  قامة ر شا 

مرجاا 2 مكناس، 50000، مكناس 
 ملغرب

AURELE PRIVE شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 

 لكائن ب 65 تجزئة  لن يم 5 نرجس 
1 مكناس - 50000 مكناس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.54385

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2023 2نا2ر  ا0   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

  AURELE PRIVE  لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

محل  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

 لكائن ب 65 تجزئة  لن يم 5 نرجس 

مكناس  ملغرب   50000  - مكناس   1

نتيجة ل :  فالس  لشركة.

محل  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 لكائن ب 65 تجزئة  لن يم 5 نرجس 

1 مكناس - 50000 مكناس  ملغرب. 

و عيا:
 لسيد)ة(  لهام    ل لوي 
 1 زنقة   85 و عنو نه) (   السماعيلي 

 لشطر 1 حي  الماا مكناس 50000 

مكناس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا2  بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 1526.

827I

د2و ا  ملحاسبة

 SOCIÉTÉ TRANSPORT DE 
REFERENCE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

د2و ا  ملحاسبة

 لسالم 5، شقة رقم 7،  لطابق 2، 

مرجاا 1 صندوق  لبر2د 16092 

قرطبة، 50070، مكناس  ملغرب

 SOCIÉTÉ TRANSPORT DE 

REFERENCE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي :  قامة 

 لطيب 1 شقة رقم 16 شارع عالل 

 لفا�سي - 50000 مكناس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.28985

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 2وليوز   06 في   ملؤرخ 
 SOCIÉTÉ TRANSPORT DE حل  
REFERENCE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
شارع عالل   16 شقة رقم   1  لطيب 
مكناس  ملغرب   50000  -  لفا�سي 
وجر ء  الملنافسة  لقوية  نتيجة 

كوفيد.
و عيا:

و  س دوا  2وسف     لسيد)ة( 
1 شقة رقم  عنو نه) (  قامة  لطيب 
50000 مكناس  16  حي بلير ب م ع  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
وفي  قامة   2023 فبر 2ر   02 بتاريخ 
شارع عالل   16 شقة رقم   1  لطيب 

 لفا�سي - 50000 مكناس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1583.
828I

AUDEXIA CONSULTING

ONOMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

ONOMO شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 17ساحة 
شارل نيكول طابق 7 رقم 2    لد ر 
 لبيضاء  - 36200  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.366393

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 10 نونبر 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«17ساحة شارل نيكول طابق 7 رقم 
36200  لد ر   - 2    لد ر  لبيضاء  

 لبيضاء  ملغرب» إلى «شارع برشلونة 
 ملنطقة  لصناعية عيا  لسبع  لد ر 
20250  لد ر  لبيضاء    -  لبيضاء 

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856318.

829I

STE CECONA SARL

NADOR MAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
NADOR MAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  والد 

بوطيب سكتور س حي  والد بوطيب 
سكتور س 62000  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

79ا17
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2018 2ونيو   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NADOR MAR
 (1  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
في  لوجبات  لسري ة   ختصاص 

و لخفيفة.
: حي  والد  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بوطيب سكتور س حي  والد بوطيب 

سكتور س 62000  لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 NADOR MAR :  1.000 لشركة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد س يد  ملكيوي : 25 بقيمة 
2.500 درهم.

بقيمة   25  :  لسيد  ميا  م يوة 
2.500 درهم.

 لسيد 2وسف ي كوبي : 25 بقيمة 
2.500 درهم.

 25  : شباب  نور لد2ن   لسيد 
بقيمة 2.500 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد س يد  ملكيوي 
 62000 تاوريرت بوستة سلو ا  حي 

 لناظور  ملغرب.
 لسيد  ميا  م يوة عنو نه) ( حي 
 والد لحسن رقم 13 62000  لناظور 

 ملغرب.
 لسيد 2وسف ي كوبي عنو نه) ( 
دو ر  لحرشة بوعرك 62000  لناظور 

 ملغرب.
 لسيد نور لد2ن شباب عنو نه) ( 
62000  لناظور  حي ترقاع  لشرقية 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد س يد  ملكيوي 
 62000 تاوريرت بوستة سلو ا  حي 

 لناظور  ملغرب
 لسيد  ميا  م يوة عنو نه) ( حي 
 والد لحسن رقم 13 62000  لناظور 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 11 2ونيو 

2018 تحت رقم 718.
830I

ADVISORIS

ASIATINA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،
CASABLANCA MAROC

ASIATINA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 7ا سيدي 
غانم  لحي  لصناعي  - 40036  

مر كش  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.48553

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل   ملؤرخ في 26 دجنبر 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ASIATINA
مقرها  وعنو ا  درهم   5.000.000
غانم  لحي  سيدي  7ا   إلجتماعي 
- 40036  مر كش  ملغرب   لصناعي  

نتيجة ل : توقف  لنشاط.
7ا  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
سيدي غانم  لحي  لصناعي  - 40036  

مر كش  ملغرب. 
و عيا:

عز  لد2ن     محمد   لسيد)ة( 
 لسدر تي و عنو نه) ( 20 شارع محمد 
تجزئة-  ملخينزة  لسوي�سي   لسادس 
)ة(  10170  لرباط  ملغرب كمصفي 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 053اا1.
831I

 ئتمانية مومن

Sté ANI-EVENT
شركة  لتضامن

ت ييا مسير جد2د للشركة

 ئتمانية مومن
تجزئة  لوحدة شارع محمد  لخامس 
رقم 163 مكرر بوعرفة، 61200، 

بوعرفة  ملغرب
Sté ANI-EVENT  شركة  لتضامن
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لنهضة رقم 9ا - 61102 بني تجيت 
 ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.737
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 25 أكتوبر 2022 تم ت ييا 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( عزوزو 

هشام  كمسير وحيد
تب ا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   27 بتاريخ   البتد ئية بفجيج  

2022 تحت رقم 367.

832I

AUDEXIA CONSULTING

BADRIDRISS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

BADRIDRISS شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي جميلة 
5 زنقة 184  لرقم 25 ق ج  لد ر 
 لبيضاء - 52361  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
5773ا1.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2017 تقرر حل  27 فبر 2ر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 لشريك  لوحيد BADRIDRISS  مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
زنقة   5 جميلة  مقرها  إلجتماعي 
 - 25 ق ج  لد ر  لبيضاء  184  لرقم 
52361  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : حل  لشركة قبل  ألو ا.
مقر  لتصفية ب جميلة  و حدد 
ج  لد ر  ق   25 184  لرقم  زنقة   5
52361  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 

و عيا:

و  بدر  لد2ن    لسيد)ة(  دريس  
184  لرقم  زنقة   5 عنو نه) ( جميلة 

25 ق ج  لد ر  لبيضاء 52361  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

جميلة   :  لوثائق  ملت لقة بالتصفية 
ج  لد ر  ق   25 184  لرقم  زنقة   5

 لبيضاء

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2017 تحت رقم 00628958.

833I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

TILILA TRIPS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

TILILA TRIPS   شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  عطار 

نتس وت  2ت  والل  - 5000ا 
ز كورة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

009ا

 17 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 أكتوبر 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TILILA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. TRIPS
:   لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسياحي.
دو ر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 عطار نتس وت  2ت  والل  - 5000ا 

ز كورة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : المليكي   محمد   لسيد 
حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة.

 100  : المليكي   محمد   لسيد 
بقيمة 10.000 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد محمد المليكي  
نتس وت  2ت  والل   دو ر  عطار 

5000ا ز كورة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد محمد المليكي  
نتس وت  2ت  والل  دو ر  عطار 

5000ا ز كورة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
12 دجنبر  بتاريخ   البتد ئية بز كورة  

2022 تحت رقم 362.

834I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

PARA MEDICINALE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
PARA MEDICINALE شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
رياض  لليموا تجزئة س  ا1 طريق 

مكناس  محل 3  30000 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 PARA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.MEDICINALE

-1بيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملنتجات شبه  لصيدالنية

وتوزيع  وتسويق  -2تصنيع 

وترويج  وتمثيل  وتصد2ر  و ستير د 

بالنباتات  منتجات  ل الج 

و ل الج  بالرو ئب  و ل الج 

ومستحضر ت  لتجميل   لغذ ئي 

ومستحضر ت  لتجميل  لطبي ية ،

-3 ستير د وتصد2ر.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ا1 طريق  رياض  لليموا تجزئة س  

فاس   30000   3 محل  مكناس  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة  لهام  لكي�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيدة  لهام  لكي�سي 

حد ئق  لبديع فيال رقم 17  النددلس 

 30000 عيا  لشقف موالي ي قوب 

فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   لسيدة  لهام  لكي�سي 

حد ئق  لبديع فيال رقم 17  النددلس 

 30000 عيا  لشقف موالي ي قوب 

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   25 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 515.

835I

HLZCONSULTING

DAR YACOUT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

HLZCONSULTING

 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er

 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

DAR YACOUT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 79 سيدي 

 حمد  لسو�سي  - 0000ا مر كش 

 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5715

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2015 شتنبر  ا1  في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   2.000.000»

«2.000.000 درهم» إلى «000.000.ا 

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 

مع د2وا  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

02 أكتوبر  بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2015 تحت رقم 5037.

836I

FIDERSER

STE KEIMUTRAD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE KEIMUTRAD شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

جليل  لتازي رقم 18 - 200ا1 

سيدي سليماا  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.613

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2023 تقرر حل  02 فبر 2ر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

  STE KEIMUTRAD لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 

مقرها  إلجتماعي تجزئة جليل  لتازي 

سليماا  سيدي  200ا1   -  18 رقم 

 ملغرب نتيجة ل :  الحتكار و ملنافسة.

تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

200ا1   -   18 رقم  جليل  لتازي 

سيدي سليماا سيدي سليماا. 

و عيا:

و  كريمي   لسيد)ة(  حمد  

عنو نه) ( حي  لغمارييا بلوك 53 رقم 

سيدي سليماا  ملغرب  200ا1  0ا 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسيدي سليماا  بتاريخ 02 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 15/2023.

837I
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FIDERSER

STE KEIMUTRAD

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

STE KEIMUTRAD شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : تجزئة 

جليل  لتازي رقم 182 قطاع 2 - 

200ا1 سيدي سليماا  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.613

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2023 2نا2ر   17  ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   STE KEIMUTRAD

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 10.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 

قطاع   182 تجزئة جليل  لتازي رقم 

سيدي سليماا  ملغرب  200ا1   -  2

نتيجة الالحتكار و ملنافسة.

و عيا:

و  كريمي   لسيد)ة(  حمد  

عنو نه) ( حي  لغمارييا بلوك 53 رقم 

سيدي  200ا1  سيدي سليماا  0ا  

سليماا  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

حي  وفي   2023 2نا2ر   17 بتاريخ 

0ا  سيدي  رقم   53  لغمارييا بلوك 

سيدي سليماا  200ا1   - سليماا  

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسيدي سليماا  بتاريخ 02 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 16/2023.

838I

MED EXPERTISE

إينانو

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

MED EXPERTISE

 N°65  E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR MAROC

إ2نانو شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي :  لطابق 

 لر بع مكتب رقم 2ا عمارة  كاد2ر 

 وفيس سانتر فونتي  كاد2ر - 80000 

 كاد2ر  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2529ا.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 

إ2نانو شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ا  درهم   50.000

 إلجتماعي  لطابق  لر بع مكتب رقم 

2ا عمارة  كاد2ر  وفيس سانتر فونتي 

 كاد2ر - 80000  كاد2ر  ملغرب نتيجة 

لص وبة في بدء  لنشاط.

و عيا:

 لسيد)ة( عبد  ملن م   وينتجكال و 

عنو نه) ( قطاع ب رقم 29 حي فونتي  

)ة(  كمصفي  80000  كاد2ر  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

وفي  لطابق   2022 دجنبر   31 بتاريخ 

عمارة  كاد2ر  2ا  رقم   لر بع مكتب 

 وفيس سانتر فونتي  كاد2ر - 80000 

 كاد2ر  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   23 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120183.

839I

SOCIETE AZZEDINE BATIMENT

 SOCIETE AZZEDINE
BATIMENT

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE AZZEDINE BATIMENT

332 شارع  بر هيم  لرود ني 

 لطابق 5  لشقة 21 إقامة  لريحاا 

 مل اريف ، 0000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 SOCIETE AZZEDINE BATIMENT

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 332 شارع 

 بر هيم  لرود ني  لطابق 5  لشقة 

21 إقامة  لريحاا  مل اريف  - 0000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   29

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE AZZEDINE BATIMENT

:  ملقاوالت  غرض  لشركة بإ2جاز 

وتشييد  لبنا2ات بكل  بناء   ل قارية، 

وتحقيق  تهيئة  ألر �سي  أنو عها، 

شر ء  ألر �سي   ملشاريع  ل قارية، 

و لبنا2ات، د خل  ملغرب وخارجه..

 332  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 5 شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق 

 لشقة 21 إقامة  لريحاا  مل اريف  - 

0000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد عز  لد2ن  لس يد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عز  لد2ن  لس يد   لسيد 
عنو نه) ( 64 درب كر ع  0000 أزمزر 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عز  لد2ن  لس يد   لسيد 
عنو نه) ( 64 درب كر ع  0000 أزمزر 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857113.

840I

بروفيد خدمات مت ددة ش.م.م ش و

ESCOTA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

بروفيد خدمات مت ددة ش.م.م 
ش و

شارع محمد د ود  قامة بدرطابق 
فوق  ر�سي رقم 3 تطو ا ، 0ا930، 

تطو ا  ملغرب
ESCOTA SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26 حي 

 لد2زة شارع عبدة زنقة 03 - 93000 
مرتيل  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

27ا13.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  29 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ESCOTA SARL
مقرها  وعنو ا  درهم   30.000
 إلجتماعي 26 حي  لد2زة شارع عبدة 
مرتيل  ملغرب   93000  -  03 زنقة 

نتيجة ل : ركود  لقطاع.
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شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
محمد د ود  قامة بدر رقم 3 - 93000 

تطو ا  ملغرب. 
و عيا:

و  جلد  عبد  لحق    لسيد)ة( 
حي  لد2زة شارع عبدة   26 عنو نه) ( 
مرتيل  ملغرب   93000  03 زنقة 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2759.
841I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ACHRICONF
إعالا مت دد  لقر ر ت

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

157 شارع  لقدس، تجزئة  ملجد، 
 لطابق  ألول، شقة رقم 6  لبر2د 64 

-  ل و مة، 90000، طنجة  ملغرب
ACHRICONF «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي:  ملنطقة 

 لصناعية تجزئة  ملجد 790  لطابق 
تحت أر�سي - 90000 طنجة  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.122055
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 26 2نا2ر 2023
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1 تفويت حصص:  لذي 
فوت  لسيد م اد  2نص على ما2لي: 
حصة  جتماعية   1333  لحريزي 

لفائدة  لسيدة حفصة طويار
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ستقالة  لسيدة حفصة طويار من 
ت ييا  و  للشركة  كمسيرة  منصبها 
 لسيد م اد  لحريزي كمسير جد2د 
للشركة مع  الحتفاظ بالسيد رشيد 
غير  ملدة  كمسيرللشركة    لحر رتي 

محدودة 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

رأسمال  تقسيم   1 رقم  بند 
ما2لي:  على  2نص   لشركة:  لذي 
للسيد  لحر رتي  درهم   00ا133 
133300 درهم للسيد م اد   ، رشيد 
للسيدة  درهم   133300  لحريزي، 

حفصة طويار
بند رقم 2 حصص  لشركاء :  لذي 
حصص  تقسيم  ما2لي:  على  2نص 
ا133  على  لشكل  لتالي   لشركاء 
 1333 حصة للسيد رشيد  لحر رتي، 
 1333 حصة للسيد م اد  لحريزي، 

حصة للسيدة حفصة طويار
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262500.
842I

RENT ME NOW CAR

RENT ME NOW CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RENT ME NOW CAR
169 زنقة أبو زيد د دو�سي محل 

رقم 11  مل اريف ، 20120،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

RENT ME NOW CAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 169 
زنقة أبو زيد د دو�سي محل رقم 11 
 مل اريف - 20370  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

517635
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2021 شتنبر   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RENT  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ME NOW CAR

كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لسيار ت بدوا سائق.

 169  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 11 زنقة أبو زيد د دو�سي محل رقم 
20370  لد ر  لبيضاء   -  مل اريف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 330   : أبوبكر  لسبيتي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 330   : باعشة   لسيد  ملهدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
0ا3    :  لسيد عبد لرحيم خالف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد أبوبكر  لسبيتي عنو نه) ( 
رقم   2 قالقس  لطابق  زنقة  بن  ا 
0ا200  لد ر  لبيضاء  بوركوا  ا 

 ملغرب.
عنو نه) (  باعشة   لسيد  ملهدي 

32 درب د 2ر  100ا2 أزمور  ملغرب.
خالف  عبد لرحيم   لسيد 
دو ر تويسات سيدي علي  عنو نه) ( 

100ا2 أزمور  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد أبوبكر  لسبيتي عنو نه) ( 
رقم   2 قالقس  لطابق  زنقة  بن  ا 
0ا200  لد ر  لبيضاء  بوركوا  ا 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

شتنبر 2021 تحت رقم 593ا79.
843I

FACE FIDUCIAIRE

اغليونكورب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى  مل ني  لطابق 

 لثالث رقم 6 ، 20130،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

 غليونكورب شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 201 
شارع مصطفي  مل اني ط 2 ش 9  - 

20130  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

566467
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر  ا1 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 غليونكورب.
مشغل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
شقق ، غرف شقة ، مساكن متنوعة 
من مبنى عن طريق  أو جزء  مبنى   ،
تأجيرمن  لباطن ، خدمات  الستقبال 

و إلرشاد في  ل قار ت.
 201  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 -   9 2 ش  شارع مصطفي  مل اني ط 

20130  لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة كريمة مطيع :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : محمد   لسيد  ملزريوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  مطيع  كريمة   لسيدة 
11زنقة  رقم  اللورين  لشقة   قامة 
مر كش   كابانا  لحي  لشتوي  كابي 

0000ا  مر كش  ملغرب.
 لسيد  ملزريوي محمد  عنو نه) ( 
حي  لفردوس  تجزئة  الختيار   20

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3410

عنو نه) (  مطيع  كريمة   لسيدة 
11زنقة  رقم  اللورين  لشقة   قامة 

مر كش   كابانا  لحي  لشتوي  كابي 

0000ا  مر كش  ملغرب

 لسيد  ملزريوي محمد عنو نه) ( 

حي  لفردوس  تجزئة  الختيار   20

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم -.

844I

FITO GEST

ُتامينات العثماني مراكش
إعالا مت دد  لقر ر ت

FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

ُتامينات  ل ثماني مر كش «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 15 فوروم 

 لضحى  ملسيرة 1   - 0000ا مر كش 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.90075

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 26 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 إلعالم بوفاة  ملسير بويا عمر، وت ييا 

2وسف  ملسير   لسيد  ل ثماني 

 لوحيد للشركة.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 12:  لذي 2نص على ما2لي: 

ت ييا  لسيد  ل ثماني 2وسف  ملسير 

 لوحيد للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 317اا1.

845I

FITO GEST

مخبزة تودغى
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

مخبزة تودغى شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملحاميد 7 رقم 107  ملحاميد  - 

0000ا مر كش   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5ا1325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

مخبزة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

تودغى.

مخبزة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عصرية.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - 107  ملحاميد   رقم   7  ملحاميد 

0000ا مر كش   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حسن حليلي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 250   : حليلي  سميرة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

ميشيل  جولياا  بيغيتي   لسيد 

جاك :  250 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حليلي  حسن   لسيد 

 45800 تنغير  تاغزوت   كال  مالل 

تنغير  ملغرب.

عنو نه) (  حليلي  سميرة   لسيدة 

فرنسا 06190 كاب مارتيا فرنسا.

ميشيل  جولياا  بيغيتي   لسيد 

كاب   06190 فرنسا  جاك عنو نه) ( 

مارتيا فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  حليلي  حسن   لسيد 

 45800 تنغير  تاغزوت   كال  مالل 

تنغير  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 143898.

846I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

3S CORPORATE SARL
إعالا مت دد  لقر ر ت

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

157 شارع  لقدس، تجزئة  ملجد، 

 لطابق  ألول، شقة رقم 6  لبر2د 64 

-  ل و مة، 90000، طنجة  ملغرب

3S CORPORATE SARL «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 

 لقدس تجزئة إمكوبا  لقط ة 2 

 لطابق  ألول رقم 5  ل و مة - - 

طنجة  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.129995

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 10 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

 : تفويت  لحصص   1 رقم  قر ر 

 لذي 2نص على ما2لي: فوتت  لسيدة 

لفائدة  حصة   16 سكينة  لخر�سي 

فوتت  كما  هجري،  هشام   لسيد 

حصة   16 باخاي  حناا   لسيدة 
لفائدة  لسيد هشام هجري 

قر ر رقم 2 :  لذي 2نص على ما2لي: 
قررت  لجم ية  ل امة  الحتفاظ  
كمسيرة  كوحا2ل  س اد  بالسيدة 
تم  كما  محدودة  غير  ملدة  للشركة  
كمسير  هشام هجري  ت ييا  لسيد 

جد2د للشركة لفترة غير محدودة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1 رأسمال  لشركة :  لذي 
2نص على ما2لي: 5200 درهم للسيدة 
درهم للسيد   1600 س اد كوحا2ل، 
للسيد  درهم   3200 عزيز  لسماا، 

هشام هجري
بند رقم 2 حصص  لشركاء:  لذي 
حصة للسيدة   52 2نص على ما2لي: 
للسيد  حصة   16 كوحا2ل،  س اد 
للسيد  حصة   32 عزيز  لسماا، 

هشام هجري
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262453.
847I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

SNACK NAOUFAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale  : 2255،

30000، Fès Maroc
SNACK NAOUFAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 25 ريس  
 لغرفة طريق  عيا سمن مبنى  قامة  

G فاس 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75201
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SNACK NAOUFAL

-1إط ام   : غرض  لشركة بإ2جاز 

سريع

-2وجبة خفيفة

-3 لوجبات  لجاهزة أو  لتسليم أو 

في  ملوقع.
ريس    25  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 لغرفة طريق  عيا سمن مبنى  قامة  

G فاس 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد نوفل بنحدو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة هدى زعري :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 100   : بنحدو   لسيد عبد لحق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 100   : بنحدو  عائشة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  2حيى بنحدو :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 100   : بنحدو   لسيدة  مينة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   بنحدو  نوفل   لسيد 

تجزئة  هال  قامة كوتر شقة 8 طريق 

 2موز ر فاس 30000  فاس   ملغرب.

عنو نه) (   زعري  هدى   لسيدة 

تجزئة  هال  قامة كوتر شقة 8 طريق 

 2موز ر 30000  فاس   ملغرب.

 لسيد عبد لحق بنحدو عنو نه) (  

تجزئة  هال  قامة كوتر شقة 8 طريق 

 2موز ر 30000  فاس   ملغرب.

 لسيدة عائشة بنحدو عنو نه) (  

تجزئة  هال  قامة كوتر شقة 8 طريق 

 2موز ر 30000  فاس   ملغرب.

عنو نه) (   بنحدو  2حيى   لسيد  

تجزئة  هال  قامة كوتر شقة 8 طريق 

 2موز ر 30000  فاس   ملغرب.

عنو نه) (   بنحدو   لسيدة  مينة 

تجزئة  هال  قامة كوتر شقة 8 طريق 

 2موز ر 30000  فاس   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   بنحدو  نوفل   لسيد 

تجزئة  هال  قامة كوتر شقة 8 طريق 

 2موز ر فاس 30000  فاس   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   25 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 521.

848I

FUDICAIRE ISMAILI

STE ROCLH GROUPE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE ROCLH GROUPE شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي  ملد2نة 

 لقد2مة زنقة موالي حفيظ رقم 56 

 لسمارة - 72000  لسمارة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2585

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 27 2نا2ر 2023 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

 عمال فنادق و تخييم.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 17/2023.

849I

ml congestfin

INDIGO CAR

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

ml congestfin

 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،

20101، casablanca maroc

INDIGO CAR شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 161و163 

شارع عبد ملومن - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.269161

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2017 ماي   11 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد INDIGO CAR  مبلغ 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

شارع  161و163  مقرها  إلجتماعي 

20000  لد ر  لبيضاء   - عبد ملومن 

 ملغرب نتيجة ل :  لعجز.

و حدد مقر  لتصفية ب 161و163 

20000  لد ر   - عبد ملومن  شارع 

 لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:

و  عز لد2ن    نحلي   لسيد)ة( 

عنو نه) (  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2ونيو 2017 تحت رقم 00636738.

850I

مكتب  لحسابات  ل باد

EL ARABI GROUP
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

مكتب  لحسابات  ل باد

23 بلوك 3 بئر نزر ا بنصفار، 

31000، صفرو  ملغرب

EL ARABI GROUP شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لسوق حي  ملسيلة  لبهاليل صفرو - 

31000 صفرو  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2525

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر   2023 2نا2ر   01 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 

 EL ARABI ذ ت  لشريك  لوحيد 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    GROUP

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

صفرو  حي  ملسيلة  لبهاليل   لسوق 

 : صفرو  ملغرب نتيجة ل   31000  -

 ملنافسة.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 -  لسوق حي  ملسيلة  لبهاليل صفرو 

31000 صفرو  ملغرب. 

و عيا:

و  زكرياء   شخنض   لسيد)ة( 

شارع  لسوق حي  لخندق  عنو نه) ( 

 لبهاليل صفرو 31000 صفرو  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2023 تحت رقم 470/23.

851I
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FIDUMATIC             فيد2ماتيك       

ESPACE SARTRE PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUMATIC             فيد2ماتيك

عمارة ما 2وحال شارع  لحسن 

 imm 5096 لثاني   كاد2ر  ص ب 

 mayouhel ave hassn 2، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE

 ملغرب

ESPACE SARTRE PRIVE   شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي   كتير 

تضامن 2 تجزءة B بنسركاو  كاد2ر - 

80000  كاد2ر   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.45181

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   17 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة(    لحسيا  تفويت  لسيد 

حصة  جتماعية من   270 ليبر همي 

)ة(   أصل 600 حصة لفائدة   لسيد 

محمد  لرملي بتاريخ 17 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   03 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم ا12032.

852I

FIDU ALIMTYAZ

 Société PALAIS MEHDI

SUITE AND SPA SARL au
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلوا  

مكاتب أشرف،  مكتب  ا1  لطابق  

FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

 Société PALAIS MEHDI SUITE

AND SPA SARL au شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 
اادرب بني عيش طال ة  لصغيرة 

فاس  - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75331
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Société : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
 PALAIS MEHDI SUITE AND SPA

.SARL au
د ر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لضيافة رياض  
 غرفة بخار أو سونا

.
رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
طال ة  لصغيرة  عيش  بني  اادرب 

فاس  - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ونك�سي   لسيد  ملهدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  ونك�سي   لسيد  ملهدي 
بساتيا جليز عمارة ا2 ك  لشقة 03 

مر كش  0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  ونك�سي   لسيد  ملهدي 
بساتيا جليز عمارة ا2 ك  لشقة 03 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6057.
853I

FACE FIDUCIAIRE

مطمط
شركة  لتوصية  لبسيطة

إنشاء فرع تابع للشركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى  مل ني  لطابق 

 لثالث رقم 6 ، 20130،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

مطمط شركة  لتوصية  لبسيطة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 19 شارع 
دي مونيد با2وا فرنسا - 64100  

با2وا فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.570461

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في ا0 2نا2ر 2023 تقرر إنشاء 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
مطمط و  لكائن بال نو ا 201 شارع 
مصطفي  مل اني ط 2 ش 9  - 20130 
من  و  ملسير   لد ر لبيضاء  ملغرب 

طرف  لسيد)ة( بلبركة  عبد  لرز ق.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
مركز  رقم  تحت   2023 فبر 2ر   01

 الستثمار  إلقليمي.
854I

CDH AUDIT ET CONSEILS

AB MARINE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D’AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
AB MARINE  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 59 شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لثامن  قامة 

 لزهور شقة رقم ا2 - 20330  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
570973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARINE
:  لزو رق  بإ2جاز  غرض  لشركة 

و لرياضات  ملائية  وقو رب  لنزهة 

و ألجهزة  ملماثلة؛

-م د ت للمالحة و لصيد؛

و ل ربات  - لدر جات  لبخارية 

 لرباعية لكل  الست ماالت  لخ....؛ 

و ملولد ت  لكهربائية  - ملحركات   

و ملضخات وم د ت  لهندسة  ملدنية 

و لزر عة وصيد  ألسماك؛

وزيوت  وقطع  لغيار  - مللحقات 

ومنتجات  لصيانة   لتشحيم 

باألنشطة  ذ ت  لصلة  للم د ت 

 ملذكورة أعاله؛

وورشات  وإد رة  ملكاتب  -تجهيز 

لالست مال  وصاالت  ل رض   ل مل 

 لذ تي  و من طرف  الغيار؛

عمليات  لوساطة  جميع   -

و لتمثيل؛

كل  ل مليات  لصناعية  وعامة 

بصفة  و ملالية  ملرتبطة  و لتجارية 

مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا 

أو  ملرتبطة  بأحد  ألهد ف  ملماثلة 

بأهد ف  لشركة..

59 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 

 لزرقطوني  لطابق  لثامن  قامة 

 لزهور شقة رقم ا2 - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

5.000ا  رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  ميا بر حمة :  50ا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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 لسيد محمد  ميا بر حمة : 50ا 

مدفوعة بالكامل بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بر حمة  محمد  ميا   لسيد 

  rue WILLY KLEIN  93 عنو نه) ( 

Montpellier 000ا3 فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بر حمة  محمد  ميا   لسيد 

  rue WILLY KLEIN  93 عنو نه) ( 

Montpellier 000ا3 فرنسا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857376.

855I

gest consultants

TWISTANA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

gest consultants

15 زنقة  لقا�سي إلياس  مل اريف 

 لد ر  لبيضاء، 20100،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

TWISTANA شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 59 شارع 

 لزرقطوني طابق 3 رقم 8  - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5059

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 دجنبر   20 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 

  TWISTANA ذ ت  لشريك  لوحيد 

درهم   10.000 رأسمالها  مبلغ 

شارع   59 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 لزرقطوني طابق 3 رقم 8  - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة ل :  زمة 

 قتصاد2ة.

و حدد مقر  لتصفية ب 59 شارع 

 لزرقطوني طابق 3 رقم 8  - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( دنيا   كريم و عنو نه) ( 

20553  لد ر   6 محمد  شارع  19ا 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

19ا   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

شارع محمد 6

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857362.

856I

 لشركة  ملغربية ملر ج ة  لحسابات

بيتون ارتيستيك املغرب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 لشركة  ملغربية ملر ج ة  لحسابات

شارع الكورنيش 63  قامة  ليخت 

مدخل ب  لطابق  لخامس ، 

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

بيتوا  رتيستيك  ملغرب شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 8 زنقة 

تيليوي درب  لجير ري  ملد2نة حساا 

10000 - 25000  لرباط  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

95ا79.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 ماي   20 في   ملؤرخ 

شركة  بيتوا  رتيستيك  ملغرب 

مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وعنو ا  درهم   10.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي 8 زنقة تيليوي درب 

 -  10000 حساا   لجير ري  ملد2نة 

25000  لرباط  ملغرب نتيجة لقر ر 

 لجمع  ل ام.

و عيا:
  Henri Piere Philippe  لسيد)ة( 
 France, 73, عنو نه) (  و   GHILES
 route nationale, 39100   39700

Dole فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
زنقة   8 وفي   2022 ماي   20 بتاريخ 
تيليوي درب  لجير ري  ملد2نة حساا 

10000 - 25000  لرباط  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132786.
857I

FA ADVISING EXPERTS SARL

TIRALINE INVEST
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 
2 شارع عالل  لفا�سي، إقامة حرف 

ب، مر كش ، 0000ا، مر كش 
 ملغرب

TIRALINE INVEST شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 

15،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 2 شارع 
عالل  لفا�سي، إقامة حرف ب،  - 

0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133053
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TIRALINE INVEST

تاجر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 ألر �سي  ل ارية.

مكتب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم 15،  ملجمع  ملنهي ،تجزئة 2 شارع 
 - ب،   حرف  إقامة  عالل  لفا�سي، 

0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة رشيدة  ملنيعي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة رشيدة  ملنيعي عنو نه) ( 
باب  لدكالة  عرصة  لحامض   32

0000ا مر كش   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة رشيدة  ملنيعي عنو نه) ( 
باب  لدكالة  عرصة  لحامض   32

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 77ااا1.
858I

FITO GEST

منارة ميديكال
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
منارة ميد2كال شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي متجر 
1  لطابق  لسفلي شارع محمد 

 لزرقطوني جليز - 0000ا مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
132671
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
منارة   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

ميد2كال.
:  ستير د  بإ2جاز  غرض  لشركة 
منتوجات  و  طبية  توزيع  جهزة  و 

تجميلية.
متجر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
محمد  شارع  1  لطابق  لسفلي 
مر كش  0000ا   - جليز   لزرقطوني 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  ملشو ط هشام  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملشو ط هشام  عنو نه) ( 
11 طريق  لد ر  لبيضاء حي  لفردوس 

0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ملشو ط هشام  عنو نه) ( 
11 طريق  لد ر  لبيضاء حي  لفردوس 

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 2ا0اا1.
859I

TOP VIBES

TOP VIBES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TOP VIBES
زنقة فرنسا قيسارية سيليكت محل 
رقم 25  ملد2نة  لجد2دة، 50000، 

مكناس  ملغرب
TOP VIBES  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

فرنسا قيسارية سيليكت محل رقم 
25  ملد2نة  لجد2دة 50000 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58173
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TOP  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VIBES
:  لتجارة  بإ2جاز  غرض  لشركة 
في  ملالبس  وبالجملة  بالتقسيط 
و  متخصصة  بمحالت  و  ألحد2ة 

 لتجارة و  ألشغال  ملختلفة.
زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
فرنسا قيسارية سيليكت محل رقم 
50000 مكناس  25  ملد2نة  لجد2دة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
50ا حصة    :  لسيد سباعي ربيع 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 550   :  لسيدة  ملنصوري كريمة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد سباعي ربيع عنو نه) ( رقم 
1 إقامة بدر عمارة س 5 وجه  عروس 

50000 مكناس  ملغرب.
كريمة   لسيدة  ملنصوري 
عنو نه) ( 500 شقة 5  لطابق  لثالث 
مكناس   50000 رياض  السماعيلية 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد سباعي ربيع عنو نه) ( رقم 
1 إقامة بدر عمارة س 5 وجه  عروس 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 533.
860I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

CARGO LUB
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
CARGO LUB شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لشقة 7 

 ل مارة رقم 76-77 تجزئة منصورية 
حي كاميليا مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.55723

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 لشريك  لوحيد CARGO LUB  مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
7  ل مارة  مقرها  إلجتماعي  لشقة 
حي  منصورية  تجزئة   76-77 رقم 
مكناس   50000  - مكناس  كاميليا 
:  لتصفية  الر د2ة   ملغرب نتيجة ل 

و لحل  ملسبق للشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب  لشقة 7 
 ل مارة رقم 77-76 تجزئة منصورية 
حي كاميليا مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب. 
و عيا:

و  لحسن   شمالل   لسيد)ة( 

 89 غيثة  لرقم  تجزئة  عنو نه) ( 

12000 تمارة  ملغرب كمصفي  تمارة  

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1613.

861I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

 RAVALEMENT ET
RENOVATION DE FACADE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 RAVALEMENT ET

  RENOVATION DE FACADE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 66  

تجزئة تيليال مرجاا 2 مكناس  - 

50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 RAVALEMENT ET RENOVATION

.DE FACADE

بيع مو د   : غرض  لشركة بإ2جاز 

 لبناء 

 شغال مختلفة.
  66 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - مكناس    2 مرجاا  تيليال  تجزئة 

50000 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة سناء  ليخليفي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سناء  ليخليفي عنو نه) ( 

 50000  2 مرجاا  تيليال   64/66

مكناس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة سناء  ليخليفي عنو نه) ( 

 50000  2 مرجاا  تيليال   64/66

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1616.

862I

FICOSAGE

ste sopetrad
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FICOSAGE

 Rue Lalla Amina Ville Nouvelle

 Rce Triangle D’or 30000 Fes

Agdal ، 30000، fes maroc

ste sopetrad شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5 زنقة 22 

تجزئة دهر لخميس فاس - 3000 

فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33139
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 2نا2ر   06  ملؤرخ في 
 ste شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 15.000 رأسمالها  مبلغ    sopetrad
 5 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
 - تجزئة دهر لخميس فاس   22 زنقة 
:  زمة  فاس  ملغرب نتيجة ل   3000

 قتصاد2ة.
و حدد مقر  لتصفية ب 5 زنقة 22 
 30000  - تجزئة دهر لخميس فاس 

فاس  ملغرب. 
و عيا:

و  فؤ د  خوالني      لسيد)ة( 
فاس  جاد  تجزئة   390 عنو نه) ( 
فاس  ملغرب   30000 فاس  تغات 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 55/2020.
863I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

MERLIS IMMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق  لبر2د 
2609 ، 0000ا، مر كش  ملغرب
MERLIS IMMO  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق  لبر2د 2609  - 

0000ا مر كش مغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MERLIS IMMO
:  عمال  بإ2جاز  غرض  لشركة 
 ي مشروع لتطوير  ل قار ت بما في 
دلك تشييد  و حيازة  و بيع  و تاجير 
 ر �سي  و مساكن  و مساحات تجارية 

 و مكاتب  و فيالت.
57 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 -   2609 صندوق  لبر2د  موريتانيا 

0000ا مر كش مغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 100   : مس دي   رؤوف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد رؤوف مس دي  عنو نه) ( 
 Les Lilas  93260 زنقة باريس   220

فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد رؤوف مس دي  عنو نه) ( 
 Les Lilas  93260 زنقة باريس   220

فرنسا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144562.
864I

 لشركة  ملغربية ملر ج ة  لحسابات

اللو كونسيلتينغ
إعالا مت دد  لقر ر ت

 لشركة  ملغربية ملر ج ة  لحسابات
شارع الكورنيش 63  قامة  ليخت 

مدخل ب  لطابق  لخامس ، 

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
اللو كونسيلتينغ «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 332 شارع 
إبر هيم  لرود ني،  لطابق  لثاني، 

رقم 12،  مل اريف - -  لد ر  لبيضاء،  
 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

25ا503.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 27 دجنبر 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: قرر  لشريك  لوحيد نقل  ملقر 
 الجتماعي للشركة  لى  ل نو ا  لتالي 
هاوس  نفا  نيكست  شارع  الند2ة 
c   لطابق  لسادس  عمارة   2 تجزئة 

C63 شقة
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
ا  قرر  لشريك  لوحيد ت د2ل  لبند 

من  لقانوا  ألسا�سي
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
قرر  لشريك  لوحيد تحد2ث  لقانوا 

 ألسا�سي
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
في  للشركة  2تو جد  ملقر  لرئي�سي 
 ل نو ا  لتالي شارع  الند2ة نيكست 
هاوس  نفا تجزئة 2 عمارة c   لطابق 

C63 لسادس شقة 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857157.
865I

 لشركة  ملغربية ملر ج ة  لحسابات

اناتي
إعالا مت دد  لقر ر ت

 لشركة  ملغربية ملر ج ة  لحسابات
شارع الكورنيش 63  قامة  ليخت 

مدخل ب  لطابق  لخامس ، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
 ناتي «شركة ذ ت  ملسؤولية 
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 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: مقاط ة 
شيشاوة، على  ملسافة  لكيلومتر2ة 
386 + 2ا1 على  لطريق  لوطني 
 لجد2د رقم 11 )  لطريق  لوطني 
رقم 8 سابقا(، جماعة نفيفا )و د 
لبور(  تجاه إمنتانوت عبر جماعة  
أهل حساا، محطة أناتي - أفريقيا 

- -  مينتانوت  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.573

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 31 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: قرر  لشريك  لوحيد  لرفع من 
 3.000.000 بمبلغ  ر سمال  لشركة 
طريق  كتتاب  لد2وا  عن  درهم 
في  لحساب  لجاري   ملستحقة 

للشريك  لوحيد
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
من  قرر  لشريك  لوحيد  لخفض 
بمبلغ  للشركة   لرأسمال  الجتماعي 

2.000.000 درهم 
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
قرر  لشريك  لوحيد تغيير  لبنود  6 و 

7 من  لقانوا  ألسا�سي
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
قرر  لشريك  لوحيد  عادة صياغة 

 لقانوا  ألسا�سي للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ودع  لشريك  لوحيد  لسيد عبد هللا 
 فست مبلغ 1.500.000 درهم نقد2ا 
على  2نص  7:  لذي  رقم  بند 
في  ر سمال  لشركة  2حدد  ما2لي:  
مقسمة  درهم   1.500.000 مبلغ 
بقيمة  حصة  جتماعية   لى15.000 
باسم  لشريك  مكتتبة  درهم   100

 لوحيد  لسيد عبد هللا  فست.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بامنتانوت  بتاريخ 27 2نا2ر 

2023 تحت رقم 20/2023.
866I

BOUCHAHMA HICHAM

HAYA PHONE CALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

HAYA PHONE CALL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لكيم  لخطابي  قامة جو د عمارة 

109 شقة 3ا  لطابق 3 مر كش - 

0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HAYA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PHONE CALL

:  التصال  غرض  لشركة بإ2جاز 

و لبيع عن طريق  لهاتف.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 

عمارة  جو د   لكيم  لخطابي  قامة 

 - مر كش   3 3ا  لطابق  شقة   109

0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عتيق  فتيحة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

500 حصة    :  لسيد مالك د2وب 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عتيق  فتيحة   لسيدة 
مسيزة س  قامة رياض مر كش   93

شقة 11 0000ا مر كش  ملغرب.
عنو نه) (  د2وب  مالك   لسيد 
عبد  لكيم  لخطابي  قامة  شارع 
جو د عمارة 109 شقة 3ا  لطابق 3 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  عتيق  فتيحة   لسيدة 
مسيزة س  قامة رياض مر كش   93

شقة 11 0150ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144458.

867I

STE AGEFICO SARL

 INGENIERIE DES
BATIMENTS INTELLIGENTS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر  لخيام  لطابق  لثاني 

رقم ا ، 90000، طنجة  ملغرب
 INGENIERIE DES BATIMENTS

INTELLIGENTS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 2ا زنقة 

منصور ذهبي  لطابق  لثاني رقم 32 
- 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98255
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  30 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 INGENIERIE DES BATIMENTS
رأسمالها  مبلغ    INTELLIGENTS
مقرها  وعنو ا  درهم   80.000
ذهبي  منصور  زنقة  2ا   إلجتماعي 
 90000  -  32 رقم   لطابق  لثاني 
لم تحقق   : نتيجة ل  طنجة  ملغرب 

 لهدف  لذي أسست من أجله.

زنقة  2ا  و حدد مقر  لتصفية ب 

 32 منصور ذهبي  لطابق  لثاني رقم 

- 90000 طنجة  ملغرب. 

و عيا:

و  سارة   لرثماني   لسيد)ة( 
ذهبي  منصور  زنقة  2ا  عنو نه) ( 

 لطابق  لثاني رقم 32 90000 طنجة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262283.

868I

FIDUHOUSE

BEE TALK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غساا 

كنفاني ، 30000، فاس  ملغرب

BEE TALK  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لكريم بنجلوا رقم 2ا  لطابق 6 

مكاتب أشرف - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BEE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TALK

مركز   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 التصال.
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عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
 6 2ا  لطابق  رقم  بنجلوا   لكريم 
مكاتب أشرف - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة لبهي فاطمة  لزهر ء :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيدة منار  بتسام :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
فاطمة  لزهر ء  لبهي   لسيدة 
عنو نه) (  6 تجزئة غرين بارك شقة 
6  لطابق 3 مل ب  لخيل م ج 30000 

فاس  ملغرب.
عنو نه) (  منار  بتسام   لسيدة 
رقم اا1 تجزئة فضيلة 3 طريق عيا 

 لشقف 30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
فاطمة  لزهر ء  لبهي   لسيدة 
عنو نه) (  6 تجزئة غرين بارك شقة 
6  لطابق 3 مل ب  لخيل م ج 30000 

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6084.
869I

CABINET SALAH AISSE

CAR AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC
CAR AUTO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 26 ،زنقة 
محمد  لقري ،شارع محمد  لخامس 
،مكتب 8 - 28810  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.416633

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  07 دجنبر   ملؤرخ في 

شركة ذ ت  ملسؤولية   CAR AUTO

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

 26 درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 

محمد  ،شارع  محمد  لقري  ،زنقة 

28810  لد ر   -  8 ،مكتب   لخامس 

لوقوف  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 

 لنشاط.

و عيا:

 لسيد)ة( عادل  عبدو  و عنو نه) ( 
20600  لد ر  حسيا  طه  زنقة   37

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ 07 دجنبر 2022 وفي 26 ،زنقة 

محمد  لقري ،شارع محمد  لخامس 

28810  لد ر  لبيضاء   -  8 ،مكتب 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856910.

870I

POINT BUILDING

POINT BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

POINT BUILDING
رقم 77 زنقة محمد سميحة 10 

 لطابق 10 رقم 57 ، 20000،  لد ر  

 لبيضاء  ملغرب

POINT BUILDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 77 
زنقة محمد سميحة 10  لطابق 10 
رقم 57  لبيضاء 20000  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 POINT : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUILDING

:  لترويج  بإ2جاز  غرض  لشركة 

لل قار وأعمال  لبناء  ملتنوعة......

 77 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 10 10  لطابق  زنقة محمد سميحة 

20000  لبيضاء  57  لبيضاء  رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد محمد أميا لبيري  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

زكرياء  دري�سي  موالي   لسيد 

 100 بقيمة  حصة   500   : عطوف 

درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

لبيري   أميا  محمد   لسيد 

بوسلهام  موالي  زنقة   33 عنو نه) ( 

 لجد2دة 000ا2  لجد2دة  ملغرب.

زكرياء  دري�سي  موالي   لسيد 

 60598 عنو نه) (  ملانيا  عطوف 

فر نكفورت  ملانيا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

لبيري   أميا  محمد   لسيد 

بوسلهام  موالي  زنقة   33 عنو نه) ( 

 لجد2دة 000ا2  لجد2دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857756.

871I

CAUDEC CONSEIL

لينادورا
إعالا مت دد  لقر ر ت

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

)Ex,Taddart( et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA MAROC

لينادور   «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: تجزئة 

 ملستقبل  لزنقة 50  لرقم 139 

عيا  لشق  - 20153  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.191359

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 12 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

من  رأسمال  لشركة  رفع  ما2لي: 

10.000.000 درهم إلى 16.000.000 

درهم

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

تغيير  لنشاط  لتجاري للشركة                                            

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي:  

تحييا  لقانوني  ألسا�سي للشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

رأسمال  لشركة

بند رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لنشاط  لتجاري 

بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 

مساهمات

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857316.

872I
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FUDICAIRE ISMAILI

 FORSSAN AL JANOUB DE
DISTRIBUTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
توسيع نشاط  لشركة 

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 FORSSAN AL JANOUB DE
DISTRIBUTION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  الجتماعي رقم 175 
مكرر شارع بئر  نزر ا  لسمارة - 

72000  لسمارة  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2211

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 31 2نا2ر 2023 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
و الستغالل  إنشاء  الستحو ذ 
و ستئجار  وإد رة  ستغالل   لتجاري 
أي سم ة تجارية للفنادق و ألعمال 
بدوا  أو  مع   لفندقية  لتكميلية 
قضباا متكاملة باإلضافة إلى  إل2جار 
وتشغيل   ملفروش و لشقق و لغرف. 
 ملنشآت  لفندقية و لشقق  لسكنية 
و لحد2ثة  و ملطاعم  لتقليد2ة 
و الستقبال  ومؤسسات  لشرب 

و لتنظيم و لترفيه.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 21/2023.

873I

FUDICAIRE ISMAILI

sté.CHEBBI SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
sté.CHEBBI SERVICES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
موالي حفيظ رقم 98  لسمارة - 

72000  لسمارة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.857

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2023 2نا2ر   27 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   3.900.000»
«000.000.ا  إلى  درهم»   100.000»
تقد2م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد2ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 20/2023.
874I

CSN MAROC

TELEGRAMFXCOPIER 
إعالا مت دد  لقر ر ت

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

 TELEGRAMFXCOPIER «شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: ا1 شارع 
أبو بكر  لصد2ق ، عمارة مر طوري 

 لطابق  لثاني مكتب رقم 10 ، شارع 
 لشتاء  - 0000ا مر كش   ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

09ا100.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 12 2نا2ر 2023
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
من  تغيير  سم  لشركة  ما2لي: 
إلى    TELEGRAMFXCOPIER

MUBO INVEST
على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
أميا  بوكيوض  باع  لسيد  ما2لي: 
للسيد بوكيوض مصطفى  لحصص 
في  لشركة  ملسماة  2ملكها   لتي 
قررت    TELEGRAMFXCOPIER

على   لجم ية  ل مومية  ملو فقة 
أميا  بوكيوض  أسهم  لسيد  بيع 
بوكيوض  سهم.أصبب  لسيد  00ا 

مصطفى مالك ل 1000 حصة.
على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: قبل  لسيد بوكيوض مصطفى 
من  أميا  بوكيوض   ستقالة  لسيد 

منصبه كمسير.
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
قرر  لسيد بوكيوض مصطفى تغيير 
 SARL  لشكل  لقانوني للشركة من 

.SARL AU إلى
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
أدناه  قبل  ملوقع  من  تشكيلها  تم 
إنشاؤها  تم  مالك  لحصص  لتي   ،
أدناه وتلك  لتي 2مكن إنشاؤها الحًقا 
، شركة ذ ت مسؤولية محدودة مع 
شركة ذ ت  ملسؤولية محدودة ذ ت 
ستحكمها  و لتي   لشريك  لوحيد 
 لقو نيا و للو ئب  مل مول بها وخاصة 
بصيغته  مل دلة   5/96  لقانوا 
بالقانوا رقم 82/99  لصادر بالظهير 
رقم 1991-328  ملؤرخ في 30 ديسمبر 
1999 وكذلك بموجب هذه  ألنظمة.

بند رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
 MUBO INVEST  سم  لشركة: 
و ملستند ت  تشير  ألعمال  أا  2جب 
و ملخصصة  عن  لشركة   لصادرة 
سيما  لرسائل  وال   ، ثالثة  ألطر ف 
و ملطبوعات  و إلعالنات  و لفو تير 
ا 

ً
 ملختلفة ، إلى  سم  لشركة ، مسبوق

أو متبوًعا على  لفور وبشكل مقروء 
رأس  مبلغ  بياا  في   «SARL» بذكر 
 ملال و ملكتب  ملسجل ورقم  لقيد في 

 لسجل  لتجاري.
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
بوكيوض  ساهم  لشريك  لسيد 
مصطفى في  لشركة نقد  بمبلغ 000 

100 درهم.
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
بمبلغ  مال  لشركة  رأس  تحد2د  تم 
 ، 100 درهم(   000( مائة ألف درهم 
مقسمة إلى ألف )1000( سهم بقيمة 

مائة درهم )100 درهم( لكل حصة.

بند رقم 23:  لذي 2نص على ما2لي: 
على  لرغم من أحكام  ملادة 12 أعاله 
، تم ت ييا مسير غير قانوني للشركة 
بوكيوض  محددة:  لسيد  غير  لفترة 
مصطفى ،  لكائن  في مر كش مسيرة 
12ا. 2صرح  ملسير بقبول  3 س رقم 
هذ   لت ييا، موضًحا أنه ال 2وجد أي 
ت ارض أو حظر من جانبه قد 2منع 
هذ   ملوعد. 2تمتع  ملسير بأكبر سلطة 
خاصة  هيئة  أي  تجاه  للتصرف 
سيتم  أخرى.  هيئة  أي  أو  عامة  أو 
بتوقيع  تشغيل  لحساب  ملصرفي 
 ملسير. سيتم تحد2د مكافأة  ملسير في 

قانوا الحق.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم ا9ااا1.
875I

شركة فيدوسو

 STE BOUTAZAKHTI & EL
 OUAARI IMPORT EXPORT

)SARL )SOBELIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

شركة فيدوسو
102 شارع  ملوحد2ن  لحسيمة ، 

32000،  لحسيمة  ملغرب
 STE BOUTAZAKHTI & EL

 OUAARI IMPORT EXPORT
SARL )SOBELIE(   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 19 شارع 

عبد  لكريم  لخطابي  - 32000 
 لحسيمة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.279
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2023 2نا2ر   09 في   ملؤرخ 
 STE BOUTAZAKHTI & EL حل 
 OUAARI IMPORT EXPORT SARL
SOBELIE)(   شركة ذ ت  ملسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
 19 درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
شارع عبد  لكريم  لخطابي  - 32000 
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لنتيجة  نتيجة   لحسيمة  ملغرب 
تر جع  س ار  و  للمنافسة  لحادة 

 ملناقصات.
و عيا:

و  بوتز ختي   حسن    لسيد)ة( 
5ا  لحسيمة  عنو نه) (  لخليج رقم 
كمصفي  32000  لحسيمة  ملغرب 

)ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
عبد   19 وفي   2023 2نا2ر   09 بتاريخ 
 لكريم  لخطابي  - 32000  لحسيمة 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 32.
876I

Fiducia Agency Khouribga

NOURBRICO SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Fiducia Agency Khouribga
2ا شارع موالي 2وسف شقة 66 ، 

25000، خريبكة  ملغرب
NOURBRICO SARL AU شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 52 تجزىة 
 النب اث شطر 3  لطابق 1  25000 

خريبكة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8057
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NOURBRICO SARL AU

غرض  لشركة بإ2جاز : -  إلن اش 
 ل قاري 

 -  شغال مختلفة                                                 

-  لبيع بالجملة ملو د  لبناء.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 52 تجزىة 

 25000  1 3  لطابق   النب اث شطر 

خريبكة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : نبيل  هللا  نصر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  نبيل  هللا  نصر   لسيد 

خريبكة    25000 تجزىة  لخير   28

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد نصر هللا نبيل عنو نه) ( 28 

تجزىة  لخير 25000 خريبكة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخريبكة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 55.

877I

CAUDIFISC SARL

SEMIC PROMO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAUDIFISC SARL

3ا زنقة في�سي خليفة  لد ر 

 لبيضاء ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

SEMIC PROMO شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 69 شارع 

أرفود  لطابق  لثالت  لرقم 3 حي 

 ملستقبل عيا  لشق - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   21

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SEMIC : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PROMO

:  إلن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 69 شارع 

حي   3 أرفود  لطابق  لثالت  لرقم 

20000  لد ر   ملستقبل عيا  لشق - 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

 لسيد  دعباس  سماعيل : 1000 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  دعباس  سماعيل 

عنو نه) ( تجزئة  ملنظر  لجميل زنقة 
20000  لد ر  كاليفورني    11 رقم   2

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  دعباس  سماعيل 

عنو نه) ( تجزئة  ملنظر  لجميل زنقة 
20000  لد ر  كاليفورني    11 رقم   2

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857455.

878I

somadik

 BUREAU DES CONSEILS
 PROBLEME EGALE UNE

SOLUTION
إعالا مت دد  لقر ر ت

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

 BUREAU DES CONSEILS
 PROBLEME EGALE UNE
SOLUTION «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: ملتقى 
شارع مكة وزنقة  لشاوية عمارة 
رقم ا30 شقة رقم 20 - -  ل يوا 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.38345

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 18 فبر 2ر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 
من  لسجل  تصفية  لشركة  ما2لي: 

 لتجاري 
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  01:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: تصفية  لشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
15 مارس  بتاريخ   البتد ئية بال يوا  

2022 تحت رقم 716.

879I

AUDEXIA CONSULTING

CRECHENDO B PRIVEE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

AUDEXIA CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،
CASABLANCA MAROC

CRECHENDO B PRIVEE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 60، 

 قامة أوري بوسكورة  لد ر  لبيضاء. 

- 15800  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.395289

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2021 أكتوبر   26 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   1.900.000»

 2.000.000» إلى  درهم»   100.000»

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 

مع د2وا  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

ا0  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبر 2021 تحت رقم 798920.

880I

centre d’affaires sicilia

INFO DIGITAL INDUSTRIEL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

centre d’affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

 INFO DIGITAL INDUSTRIEL

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي فيال 132 

تجزئة ملياء طريق د ر �سي عي�سى - 

46000  سفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

13611

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 INFO  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.DIGITAL INDUSTRIEL
بيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 الجهزة  مل لوماتية.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : فيال 132 
 - عي�سى  �سي  د ر  طريق  ملياء  تجزئة 

46000  سفي  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد بلحمد2ة  لصد2ق :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بلحمد2ة  لصد2ق   لسيد 
عنو نه) ( فيال 132 تجزئة ملياء طريق 
د ر �سي عي�سى 46000  سفي  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

بلحمد2ة  لصد2ق   لسيد 
عنو نه) ( فيال 132 تجزئة ملياء طريق 
د ر �سي عي�سى 46000  سفي  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2023 تحت رقم -.

881I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

  Sté  Carraibienne.Sable
Sarl.Au

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA MAROC

 Sté  Carraibienne.Sable  Sarl.Au
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 25 زنقة 
بن سركاو توس ة  لسالم  لسمارة - 

72000  لسمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  Sté  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Carraibienne.Sable  Sarl.Au

أشغال    : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مكتب  أشغال  لبناء,  و  مختلفة 

در سات تقني.

زنقة   25  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - بن سركاو توس ة  لسالم  لسمارة 

72000  لسمارة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد حمو  2ت عثماا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حمو  2ت عثماا عنو نه) ( 

أكني سيد علي أبورك وأكليم تنغير 

45823  تنغير  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حمو  2ت عثماا عنو نه) ( 

أكني سيد علي أبورك وأكليم تنغير 

45823  تنغير  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 18/2023.

882I

FIDU ALIMTYAZ

SOCIETE LGHARFI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد  لكريم بن جلوا  

مكاتب أشرف،  مكتب  ا1  لطابق  
FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

SOCIETE LGHARFI SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
بيروت تجزىة رزكية رقم 2, لزهور 

2 - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75365
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE LGHARFI SARL
من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري 
بيع  ر �سي.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
2, لزهور  رقم  رزكية  تجزىة  بيروت 

2 - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عزيوي 2اسيا :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 100   : مريم  ل شا�سي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  2اسيا  عزيوي   لسيد 
7ا زنقة جبل  وكيمدا طريق صفرو  

30000 فاس  ملغرب.
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 لسيدة ل شا�سي مريم عنو نه) ( 
 30000  916 رقم  تجزىة  لرياض 

فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  2اسيا  عزيوي   لسيد 
7ا زنقة جبل  وكيمدا طريق صفرو  

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6093.
883I

Ste Abdoune Conseil

 STE STAR DE FES DES
TRAVAUX

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم ا إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد  ألطلس طريق صفرو فاس ، 
30000، فاس  ملغرب

  STE STAR DE FES DES TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لقدس 
2 مجمع 6 رقم 11 فاس - 30000 

فاس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.62109

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  19 دجنبر   ملؤرخ في 
 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
   STAR DE FES DES TRAVAUX
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 
مقرها  إلجتماعي حي  لقدس 2 مجمع 
6 رقم 11 فاس - 30000 فاس  ملغرب 
نتيجة ل : عدم وجود نشاط تجاري.

حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - فاس   11 رقم   6 مجمع   2  لقدس 

30000 فاس  ملغرب. 
و عيا:

أجباري  عبد  ل الي     لسيد)ة( 
9  لطابق  رقم   5 بلوك  عنو نه) (  و 
فاس   30000 زنقة  لبلوط لير ك   1

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
حي   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

 لقدس 2 مجمع 6 رقم 11 فاس
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   17 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5782.
884I

FIDUCIAIRE ANNASSIHA

ADAMSON
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ANNASSIHA
 IMM ZERKDI ET
 AMZIL, AVENUE

 ALMOUQUAOUAMA,Q-I,
 AGADIR ، 80040، AGADIR

MAROC
ADAMSON شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 
11،  لطابق  لثالث، رقم 65، شارع 

 لقا�سي عياض، أمسرنات، 80020، 
أكاد2ر،  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
279ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ADAMSON
غرض  لشركة بإ2جاز :  ملتاجرة في 

 لـتغذ2ة  ل امة.
مكتب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ،65 رقم  11،  لطابق  لثالث،  رقم 

أمسرنات،  عياض،  شارع  لقا�سي 
80020، أكاد2ر،  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد نجيم آدم غازي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد نجيم آدم غازي عنو نه) ( 
ا5777،   ،13 لنغاتاا،  سودر  

مولیال،  لسويد.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد نجيم آدم غازي عنو نه) ( 
ا5777،   ،13 لنغاتاا،  سودر  

مولیال،  لسويد
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120359.
885I

FIDUCIAIRE ANNASSIHA

TAMRAGHAT BAY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

FIDUCIAIRE ANNASSIHA
 IMM ZERKDI ET
 AMZIL, AVENUE

 ALMOUQUAOUAMA,Q-I,
 AGADIR ، 80040، AGADIR

MAROC
TAMRAGHAT BAY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  الجتماعي متجر 

M12/M03، عمارة 01،    أكاد2ر 
باي R20 ،2، حي فونتي،      80015، 

أكاد2ر،  ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
52115

 بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم تغيير   2023 2نا2ر   05 في   ملؤرخ 
 TAMRAGHAT» تسمية  لشركة من

.«LEGAVILLON» إلى «BAY

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120360.

886I

FUDICAIRE ISMAILI

MALASA OSTRAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

MALASA OSTRAS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ل ودة 
رقم 06 مكرر  لسمارة - 72000 

 لسمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MALASA OSTRAS

تشغيل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وإد رة مزرعة تربية  ألحياء  ملائية.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي  ل ودة 
 72000  - مكرر  لسمارة   06 رقم 

 لسمارة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عز ت  لحماد  موالي   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عز ت  لحماد  موالي   لسيد 
عنو نه) ( زنقة محمد مليا ولد سيدي 
72000  لسمارة  ا3  لسمارة  رقم 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عز ت  لحماد  موالي   لسيد 
عنو نه) ( زنقة محمد مليا ولد سيدي 
72000  لسمارة  ا3  لسمارة  رقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 22/2023.

887I

MAROC COMPTA PLUS

 CHAJARATE EZAITOUN EL
MOBARAKA

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

MAROC COMPTA PLUS
55 باب  لثالتاء  لطابق  الول  لشقة 
رقم 2  لفقيه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC
 CHAJARATE EZAITOUN EL

MOBARAKA شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 سكندر  لزنقة 1 رقم 5    - 23200 

 لفقيه بن صالح  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
9اا3.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2022 دجنبر   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة( شكري  مل طي  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   150
150 حصة لفائدة   لسيد )ة( مرو ا 

 ل بالوي بتاريخ 22 دجنبر 2022.
)ة( شكري  مل طي  تفويت  لسيد 
150 حصة  جتماعية من أصل 150 
)ة(  بر هيم   لفائدة   لسيد  حصة 

 ل بالوي بتاريخ 22 دجنبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
بتاريخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  
30 2نا2ر 2023 تحت رقم 34/2023.
888I

FUDICAIRE ISMAILI

Atlantique fish farm
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
Atlantique fish farm شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لوحدة بلوك ه رقم 1181 مكرر 
 لسمارة - 72000  لسمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2879
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Atlantique fish farm
تشغيل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وإد رة مزرعة تربية  ألحياء  ملائية.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
مكرر   1181 رقم  ه  بلوك   لوحدة 

 لسمارة - 72000  لسمارة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة فاطمة  لفياللي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة فاطمة  لفياللي عنو نه) ( 
حي و د بن خليل طاا   22 زنقة   05

طاا 82000 طاا طاا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة فاطمة  لفياللي عنو نه) ( 
حي و د بن خليل طاا   22 زنقة   05

طاا 82000 طاا طاا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 23/2023.

889I

OUR EXPERT

ESPACES CREATIFS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
ESPACES CREATIFS شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 9 
 لطابق  لثاني تجزئة 399  لحي 

 لصناعي  ملسار - 0000ا مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
133073

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ESPACES CREATIFS
وكالة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 التصاالت و إلعالا
مقاول د2كور د خلي

أعمال  لطباعة و لتحرير
وكالة  لتسويق  لرقمي.

رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
399  لحي  تجزئة  9  لطابق  لثاني 
مر كش  0000ا   -  لصناعي  ملسار 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فيصل   لسيد  ملزوني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  فيصل   لسيد  ملزوني 
 1/1 شارع  ملقاومة عمارة  ريس س 

رقم 5  0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  فيصل   لسيد  ملزوني 
 1/1 شارع  ملقاومة عمارة  ريس س 

رقم 5  0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 523اا1.
890I

FICODEC SARL

FM CUIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FICODEC SARL
6 زنقة قطر  ملد2نة  لجد2دة ، 

30000، فاس  ملغرب
FM CUIR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : دكاا 37 
حي  لنو عرييا فاس  ملد2نة - 30000 

فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7ا553.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  15 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   FM CUIR
0.000ا  رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي دكاا 
 - فاس  ملد2نة  حي  لنو عرييا   37
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ل دم  نتيجة  فاس  ملغرب   30000
تحقيق  لشركة لهدفها  الجتماعي.

و عيا:
و  2وسف   لغد ني   لسيد)ة( 
5 تجزئة  زنقة  عنو نه) ( رقم92/ك2 
30000 فاس  ملغرب   لحد2قة تغات 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
بتاريخ 15 دجنبر 2022 وفي دكاا 37 
حي  لنو عرييا فاس  ملد2نة - 30000 

فاس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   16 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5736/023.

891I

B.& B. COMPTA

 LA BORGHESIANA BELLA 
CIAO SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

B.& B. COMPTA
36 شارع  لكفاح  لطابق 3 رقم 3 

حي بوهالل بلوك AO ح ي م  لرباط 
، 10150،  لرباط  ملغرب

 LA BORGHESIANA BELLA CIAO 
SARL AU شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي بلوك 
31 رقم ا2 شاطئ  لهرهورة شارع 
مصطفى  لسا2ب تمارة  - 0ا120  

تمارة   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

138289
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LA   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 BORGHESIANA BELLA CIAO

.SARL AU
غرض  لشركة بإ2جاز : مقهى.

بلوك   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع  شاطئ  لهرهورة  ا2  رقم   31
0ا120    - تمارة   مصطفى  لسا2ب 

تمارة   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد نجيب بن عمر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بن عمر عنو نه) (  نجيب   لسيد 

فرنسا 30000 فرنسا فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بن عمر عنو نه) (  نجيب   لسيد 

فرنسا 30000 فرنسا فرنسا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 9868.
892I

FISCALEX MAROC

Villa Ismakala
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

Villa Ismakala شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شما2ل م 
ش 2 منطقة  لبور تخيبي  لرحامنة 
 لجنوبية والد حسوا دو ر  لتويهينة 

سيدي 2وسف مر كش - 0000ا 
مر كش  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.77367

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل   ملؤرخ في 26 دجنبر 
 Villa شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 500.000 مبلغ رأسمالها    Ismakala
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
منطقة  لبور تخيبي   2 شما2ل م ش 
 لرحامنة  لجنوبية والد حسوا دو ر 
 - مر كش  2وسف  سيدي   لتويهينة 
 : ل  نتيجة  مر كش  ملغرب  0000ا 

 زمة في  لقطاع.
و حدد مقر  لتصفية ب شما2ل م 
منطقة  لبور تخيبي  لرحامنة   2 ش 
 لجنوبية والد حسوا دو ر  لتويهينة 
0000ا   - مر كش  2وسف  سيدي 

مر كش  ملغرب. 
و عيا:

و  جارفيس  بروس    لسيد)ة( 
مر كش  0000ا  مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 29ااا1.
893I

FUDICAIRE ISMAILI

Moules Land
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
Moules Land شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
سالم ا بلوك ف رقم ا1 مكرر 

 لسمارة - 72000  لسمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Moules Land

تشغيل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وإد رة مزرعة تربية  ألحياء  ملائية.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
مكرر  ا1  رقم  ف  بلوك  ا  سالم 

 لسمارة - 72000  لسمارة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد سيدي  لفياللي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد سيدي  لفياللي عنو نه) ( 

15 شقة 18  قامة  كاد2ر باي  عمارة 

2 فونتي  كاد2ر 80000  كاد2ر  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد سيدي  لفياللي عنو نه) ( 

15 شقة 18  قامة  كاد2ر باي  عمارة 

2 فونتي  كاد2ر 80000  كاد2ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 24/2023.

894I

FUDICAIRE ISMAILI

Sté. CHEBBI SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

Sté. CHEBBI SERVICES  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي حفيظ رقم 98  لسمارة - 

72000  لسمارة  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.857

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم ت ييا   2023 2نا2ر   27  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

بوس يد  سيدي عالل كمسير وحيد

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 20/2023.

895I

FLASH ECONOMIE

S.S GARD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

S.S GARD  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 

سكني 2 بلوك C عمارة  C عمارة 

C1  لشقة 112  ل يا2دة طريق 

 لقنيطرة رقم 7 حي عا2دة 2 بوزنيقة 

13100 11000 سال  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

37387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 S.S  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GARD
حر سة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملباني  ل امة أو  لخاصة.
:  قامة  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 C1 عمارة C  عمارة C سكني 2 بلوك
 لشقة 112  ل يا2دة طريق  لقنيطرة 
 13100 بوزنيقة   2 حي عا2دة   7 رقم 

11000 سال  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد سفياا  لطالبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة سفياا  لطالبي عنو نه) ( 
1 مجموعة  مركب فضاءت  لس ادة 
  11 رقم   12 شقة   3 ط   3 عمارة   11

93150 مرتيل  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  صبري  سارة   لسيد 
2  13100 بوزنيقة   7 حي عا2دة  رقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   26 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2023 تحت رقم ااا0ا.
896I

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF

WF IMMO
إعالا مت دد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE DE SAFI «FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
WF IMMO «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: تجزئة 
كتبية رقم 1-173 حي سيدي عبد 

 لكريم  - -  سفي  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
7اا7.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 22 شتنبر 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تفويت جميع  لحصص  ملمتلكة من 

طرف  لسيد فؤ د  لحمودي  )1000 

لفائدة  لسيد عزيز سوهير و  حصة( 

ستستمر بد لك  لشركة مع  لشريك 

 لوحيد  لسيد عزيز سوهير

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

لقبول  ستقالة  ملسير  لسيد  تب ا 

فؤ د  لحمودي تم ت ييا  لسيد عزيز 

لفترة  للشركة  جد2د  كمسير  سوهير 

غير محدودة مع توقي ه

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

 نهاء عقد  ال2جار في  ل نو ا  لقد2م 

تجزئة  2من  2ا   لكائن باسفي بق ة 

تحويل  ملقر  و  بوزيد  سيدي  حي 

 الجتماعي  لى  ل نو ا  لجد2د باسفي 

173-1 حي سيدي  تجزئة كتبية رقم 

عبد  لكريم

على  2نص  ا:  لذي  رقم  قر ر 

غرض  لشركة  لى:  ما2لي:  متد د 

مقاول بناء,  نشاء   لترويج  ل قاري, 

و  ستغالل مجمع سياحي و ريا�سي, 

جميع  تسيير  و  و  ستغالل   نشاء 

مقهى  نترنيت  كافتر2ات   ملطاعم 

منتزه  ل اب و  لترفيه و  نشطة  خرى 

مماتلة. 

قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

صياغة  و  عادة  تحد2ت   صالح, 

 لنضام  ألسا�سي للشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

بنود  جميع  تحد2ت  و  تم  صالح 

 لنظام  ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

أكتوبر   12 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2021 تحت رقم 52ا2.

897I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

ERUDITE COUNSELING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
ERUDITE COUNSELING شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 15 شارع 
 كد ل رقم ا0  - 10080  لرباط 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

165863
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ERUDITE COUNSELING
 : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 الستشار ت و ملساعدة و التصال في 
 ألحد ث وخدمات  لدعم و كل ما من 

شانه  ملساعدة في تقدم  لشركة.
15 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
10080  لرباط   - ا0   رقم   كد ل 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد فاطمي عبد  لصمد :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد فاطمي عبد  لصمد : 100 

بقيمة 100 درهم.
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و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لصمد  فاطمي   لسيد 
 53000 تا2مات  عنو نه) (  قامة 

 فر ا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لصمد  فاطمي   لسيد 
 53000 تا2مات  عنو نه) (  قامة 

 فر ا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 879.
898I

centre de conseil fiduciaire

AZIZ CASH SARL عزيز كاش
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

centre de conseil fiduciaire
رقم ا  لطابق  الول ساحة  ملسجد 
 العظم صندوق  لبر2د 203  بن 
 حمد ، 26050،  بن  حمد  ملغرب
  AZIZ CASH SARL عزيز كاش
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لحسن  لثاني مركز لوالد  بن  حمد 
- 26100 لوالد  بن  حمد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1171
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
عزيز   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AZIZ CASH SARL كاش
غرض  لشركة بإ2جاز :  لتحويالت 

 ملالية و خدمات  خرى.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لحسن  لثاني مركز لوالد  بن  حمد - 

26100 لوالد  بن  حمد  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

00ا    :  لسيد  لفاتيحي عبد هللا 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

حصة   100   :  لسيد رفيق حياة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

هللا  عبد   لسيد  لفاتيحي 
عنو نه) ( شارع  لحسن  لثاني مركز 
لوالد  بن   26700 لوالد  بن  حمد 

 حمد  ملغرب.
 لسيد رفيق حياة عنو نه) ( شارع 
 لحسن  لثاني مركز لوالد  بن  حمد 

26700 لوالد  بن  حمد  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لفاتيحي عبد هللا عنو نه) ( 
شارع  لحسن  لثاني مركز لوالد  بن 
 حمد 26700 لوالد  بن  حمد  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببا  حمد  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 10/2023.
899I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

LOCATION BAJI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 83-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC
LOCATION BAJI  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 لسفلي رقم 5ا تجزئة  لسالم 

مد2ونة  - 26000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.385325

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2022 دجنبر   27 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 LOCATION ذ ت  لشريك  لوحيد 
BAJI   مبلغ رأسمالها 500.000 درهم 
مقرها  إلجتماعي  لطابق  وعنو ا 
 لسفلي رقم 5ا تجزئة  لسالم مد2ونة  
- 26000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل :  زمة  لقطاع.
و حدد مقر  لتصفية ب  لطابق 
تجزئة  لسالم  5ا  رقم   لسفلي 
مد2ونة   لد ر  لبيضاء 26000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة(  لحاج   باجي و عنو نه) ( 
مد2ونة   28 رقم   6 ه  دو ر  لهالالت 
26000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 2202.
900I

BELYO  CONSULTING  GROUPE

GOLBY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

BELYO  CONSULTING  GROUPE
 LOT ARD ABDI ROUTE DE 27
 SAFI MARRAKECH ، 40160،

Marrakech  ملغرب
GOLBY  شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي  ملحاميد 
 لس ادة ا ب رقم 76 مر كش - 

0000ا  مر كش  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.93075

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في ا2 2نا2ر 2023 تمت إضافة 

إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 
 لحالي :

وكالة عقارية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 1680.
901I

FIDUCIAIRE PASSION

BELKACEM NEGOCE
شركة  لتضامن

حل شركة

FIDUCIAIRE PASSION
 AMAL 3 RUE 20 N° 13

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC

BELKACEM NEGOCE شركة 
 لتضامن)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ا بلوك 
35 حي  لقدس  سيدي  لبرنو�سي - 

20600  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
5231ا1.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2023 2نا2ر  ا2  في   ملؤرخ 
 BELKACEM شركة  لتضامن  حل 
 100.000 NEGOCE  مبلغ رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي   وعنو ا  درهم 
سيدي  حي  لقدس    35 بلوك  ا 
20600  لد ر  لبيضاء   -  لبرنو�سي 
 ملغرب نتيجة ل : عدم قيام  لشركة 

بأي نشاط تجاري منذ زمن طويل.
بلوك  ا  و حدد مقر  لتصفية ب  
 - سيدي  لبرنو�سي  حي  لقدس    35

20600  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  حرمة  بلقاسم    لسيد)ة( 
حي  لقدس    35 بلوك  ا  عنو نه) (  
20600  لد ر  سيدي  لبرنو�سي 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
 لوثائق  ملت لقة بالتصفية :  ا بلوك 

35 حي  لقدس  سيدي  لبرنو�سي
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856633.

902I

marrakech finance

L›OUME-K
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
L’OUME-K شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنيت 

بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 
 لطابق  لثالث شقة رقم ا1 باب 
دكالة  - 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132967
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.L’OUME-K
مموا   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

حفالت.
زنيت   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بزنس سونتر زنقة مسلم تجزئة بوكار 
باب  ا1  رقم  شقة   لطابق  لثالث 

دكالة  - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  2ت رمضاا عبد هللا :  100 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

هللا  عبد  رمضاا   لسيد  2ت 
د  عمارة  عنو نه) (  قامة  لتوحيد 
 لشقة 295  0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
هللا  عبد  رمضاا   لسيد  2ت 
د  عمارة  عنو نه) (  قامة  لتوحيد 
 لشقة 295  0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144396.

903I

lecomptable

RAHA INFO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

lecomptable
 imm apprt 6 av ben abdellah 30

 ville nouvelle ، 46000، safi
maroc

RAHA INFO  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 7ا1 حي 
 لريحاا  سفي - 46000  سفي 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
9ا35.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2010 أكتوبر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( رحال  حويشاا 
أصل  من  حصة  جتماعية   300
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   30.000
حميد  بر يس بتاريخ 26 2نا2ر 2010.

بر يس  حميد   )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   50.000
أكتوبر   26 بتاريخ  محمد  لض يف 

.2010

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
فبر 2ر   17 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2010 تحت رقم 65/2010.

Iا90

BUSINESS CENTER.COM

ORAVIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

ORAVIA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 16 
طابق 5 إعمارة ف إقامة غالية شارع 
 لحسن  لثاني  ملحمد2ة - 28810  

 ملحمد2ة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21051

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2023 2نا2ر   16 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
«00.000ا درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
إدماج  حتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  ملال.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 282.

905I

CAB ADVICE

CAB ADVICE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CAB ADVICE
شارع محمد  لخامس عمارة رقم 
148  لطابق  ألول شقة رقم 2 ، 

16000، سيدي قاسم  ملغرب
CAB ADVICE شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 
رقم 148  لشقة رقم 2  لطابق رقم 
1 شارع محمد  لخامس  - 16000 

سيدي قاسم   ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.28991

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 فبر 2ر   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بن يدة  زكيا  )ة(  تفويت  لسيد 
 100 حصة  جتماعية من أصل   33
عدل   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 لبرناوي  بتاريخ 19 2نا2ر 2023.
محمد  لقوب  )ة(  تفويت  لسيد 
 100 حصة  جتماعية من أصل   33
عدل   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 لبرناوي  بتاريخ 19 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 03 بتاريخ   البتد ئية بسيدي قاسم  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 56.
906I

FARAJ CONSEIL GESTION

CENTRE BOREL-
MAISONNY

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2

 LOT EL MEDOUAZ TEMARA،
10000، TEMARA MAROC

 CENTRE BOREL-MAISONNY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 3 
شقة رقم 6 ، 2الكائنة ب 19 تجزئة 
 لقصبة، شارع محمد  لخامس - 

12000 تمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

138283
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
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مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENTRE BOREL-MAISONNY

تقد2م   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لخدمات

خدمات  مل لومات  لتجارية.

عنو ا  ملقر  الجتماعي :  لطابق 3 

تجزئة   19 2الكائنة ب   ،  6 شقة رقم 

 - محمد  لخامس  شارع   لقصبة، 

12000 تمارة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : كرماج  ن يمة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كرماج  ن يمة   لسيدة 

سال  بوقنادل  مركز  زرد ل  لغربية 

11000  سال  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  كرماج  ن يمة   لسيدة 

سال  بوقنادل  مركز  زرد ل  لغربية 

11000 سال  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 9864.

907I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

NAVETTE LAHLOU TOUR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET

GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
  NAVETTE LAHLOU TOUR

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 31 زنقة 
مارتير بن عبد  لسالم مكتب رقم 2 
فال فلوري  قامة رياض  لزيتوا  - 

000ا1   لقنيطرة   ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 11 أبريل 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
عبد  لسالم  بن  مارتير  زنقة   31»
فلوري  قامة  فال   2 رقم  مكتب 
000ا1   لقنيطرة    - رياض  لزيتوا  
 ملغرب» إلى «رقم 92  ملجمع  لسكاني 
 لياسميا -  لدور  ألول -  لصخير ت - 

تمارة - 12050 تمارة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   22 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2022 تحت رقم 56855.
908I

FISCALEX MAROC

K1LTD
إعالا مت دد  لقر ر ت

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
K1LTD «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: حي سيدي 
ميموا درب سيدي ميموا رقم 

129 مكرر  كس 139 مكرر مر كش 
 ملد2نة - 0000ا مر كش  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.77385
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 07 دجنبر 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
30حصة  جتماعية من  لسيدة  بيع 
لفائدة  لسيد رحال  كارين  سيكس 

 لنخلة
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
كمسير  رحال  لنخلة  ت ييا  لسيد 

 خر للشركة 
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
رحال  لى  للسيد  ترخيص  المضاء  

جانب  لسيدة كارين  سيكس
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
7:  لذي 2نص على   -  6 بند رقم 
 70 كارين  سيكس=  ما2لي:  لسيدة 
-      لسيد رحال  حصة  جتماعية   

 لنخلة = 30حصة  جتماعية
على  2نص  13:  لذي  رقم  بند 
رحال  لنخلة  ت ييا  لسيد  ما2لي: 

كمسير  خر للشركة
على  2نص  16:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: ترخيص  المضاء  للسيد رحال 

 لى جانب  لسيدة كارين  سيكس
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 30ااا1.

909I

FIDUCIAIRE PASSION

PARA HIBA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE PASSION
 AMAL 3 RUE 20 N° 13

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC

PARA HIBA شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  مل 3 

زنقة 20 رقم 13 سيدي  لبرنو�سي - 
20600  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

15ا377.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   25  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
مبلغ    PARA HIBA  لشريك  لوحيد 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي  مل 3 زنقة 20 رقم 
13 سيدي  لبرنو�سي - 20600  لد ر 
جمود   : ل  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 

نشاط  لشركة ب د جائحة كورونا.
 3 مقر  لتصفية ب  مل  و حدد 
 - سيدي  لبرنو�سي   48 رقم   7 زنقة 

20600  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

منير و عنو نه) (  أمينة    لسيد)ة( 
سيدي   48 رقم   7 زنقة   3  مل 
20600  لد ر  لبيضاء   لبرنو�سي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
 3 :  مل   لوثائق  ملت لقة بالتصفية 

زنقة 7 رقم 48 سيدي  لبرنو�سي
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855817.
910I

BUSINESS CENTER.COM

ORAVIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

ORAVIA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 16 
طابق 5 إعمارة ف إقامة غالية شارع 
 لحسن  لثاني  ملحمد2ة - 28810 

 ملحمد2ة  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21051

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 16 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
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من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

إقامة  إعمارة ف   5 طابق   16 «رقم 

غالية شارع  لحسن  لثاني  ملحمد2ة 

- 28810  ملحمد2ة  ملغرب» إلى «رقم 

465 شارع سفير بن عائشة  لصخور 

20000  لد ر  لبيضاء    -  لسود ء 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 282.

911I

Gescompte

STE: RAPID RECOVERY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE: RAPID RECOVERY شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي سيتي 

 لسالم عمارة ا2 طابق أر�سي 22 

ج آش حي  لحسني - 20050  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.513151

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 

 STE: شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

RAPID RECOVERY  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000,00

ا2  عمارة  سيتي  لسالم   إلجتماعي 

طابق أر�سي 22 ج آش حي  لحسني - 

20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : أزمة في نشاط  لشركة.

سيتي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 22 أر�سي  طابق  ا2  عمارة   لسالم 

20050  لد ر   - ج آش حي  لحسني 

 لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:
و  عاشق   نزهة    لسيد)ة(  
 20050 عنو نه) (  لد ر لبيضاء 
)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857553.
912I

SABIRI AUDIT & ADVISORY

بي ماها
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SABIRI AUDIT & ADVISORY
 N#357 BOULEVARD

 MOHAMED V ETG 9 ESPACE
 A2 ، 20050، CASABLANCA

MAROC
بي ماها شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 59 شارع 
محمد  لزرقطوني  لطابق  لسادس 

رقم 18 - 27223  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.396735
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  29 دجنبر   ملؤرخ في 
بي  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
درهم   10.000 مبلغ رأسمالها  ماها  
شارع   59 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
محمد  لزرقطوني  لطابق  لسادس 
27223  لد ر لبيضاء   -  18 رقم 
متاب ة  ص وبة   : ل  نتيجة   ملغرب 
بسبب  ملنافسة   لنشاط  لتجاري 

 لشرسة و  لخسائر  ملتر كمة.
و حدد مقر  لتصفية ب 59 شارع 
محمد  لزرقطوني  لطابق  لسادس 
20050  لد ر لبيضاء   -  18 رقم 

 ملغرب. 

و عيا:

و  سيكريب  مريم    لسيد)ة( 

إقامة  لشرفات  لبحرية  عنو نه) ( 

 27223 1  لنو صر  شقة  ا  عمارة 

)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856175.

913I

FISCALEX MAROC

BOHEMIA DESIGN
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BOHEMIA DESIGN شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنيت 

بيزنيس سانتر حي مسلم  تجزئة  بوكار 

 لطابق 3 شقة رقم ا1 باب دكالة 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   26

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOHEMIA DESIGN
د ر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

للضيافة
مصدر لل د2د من أنو ع  لبضائع 

)تاجر(..
زنيت   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بيزنيس سانتر حي مسلم  تجزئة  بوكار 
دكالة  باب  ا1  شقة رقم   3  لطابق 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
لوكطوا  كلير  جينيفر   لسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
لوكطوا  كلير  جينيفر   لسيدة 
مر كش  0000ا  مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
لوكطوا  كلير  جينيفر   لسيدة 
مر كش  0000ا  مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم اا1اا1.

Iا91

Sté quick bridge

RETERDAM MARBRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
RETERDAM MARBRE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محطة 
بتروم, طريق صاكة حي  لبطمة  - 

35100 جرسيف  ملغرب.
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تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1653

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 غشت   01 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

ي قوب  )ة(   تفويت  لسيد 

حصة  جتماعية من   500  لجغاوي 

)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

س يد عرفي بتاريخ 01 غشت 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 08 بتاريخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 1492/2023.

915I

Sté quick bridge

RETERDAM MARBRE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

RETERDAM MARBRE  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محطة 

بتروم.طريق صاكة حي  لبطمة  - 

35100 جرسيف  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1653

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تم ت ييا  01 غشت   ملؤرخ في 

مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( عرفي 

س يد كمسير آخر

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 1492/2023.

916I

CABINET CBA SARL

 Société immobilière EL

YASMINA 3

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

CABINET CBA SARL

27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد  لخامس ، 20250،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 Société immobilière EL

YASMINA 3   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26 ، زنقة 

 بن خاليقاا ، حي پامليي ، -  0ا203  

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.

وفاة شريك

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

3ا793.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 07 دجنبر 2022 تم  إلعالم 

بوفاة  لشريك عبد  لوهاب  لسقاط 

 
ً
تب ا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 

نونبر   21 في  لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

2019 بالشكل  ألتي :

 لسيد)ة( ن يمة  بن جلوا  ،  62 

حصة.

 125   ، علي  لسقاط    لسيد)ة( 

حصة.

 لسيد)ة( 2وسف  لسقاط  ،  125 

حصة.

  ، محسيا  لسقاط    لسيد)ة( 

125 حصة.

 لسيد)ة( حسناء  لسقاط  ،  63 

حصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854020.

917I

INSY Consulting

INSY ACADEMY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

INSY Consulting
 Cloud business centre, rue des 3
 villas,  immeuble khilaji,  galerie

 rez de chaussée ، 28813،
Mohammedia  ملغرب

INSY ACADEMY شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 Lot وعنو ا مقرها  إلجتماعي

 massira, résidence Costa Del
 Sol étage 04, appartement 21 -

28830 Mohammedia Maroc
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32297
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 INSY  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.ACADEMY
غرض  لشركة بإ2جاز :   لتكوين و 

 الستشارة في  لتدبير .
 Lot  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 massira, résidence Costa Del
 Sol étage 0ا, appartement 21 -

.28830 Mohammedia Maroc
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 30.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
: عزوبي  فاطمة  لزهر ء    لسيدة 
300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عزوبي  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
رقم  1ا  زنقة  بيا  ملدا،  عنو نه) ( 

20000  لد ر  1 عيا  لشق  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عزوبي  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
رقم  1ا  زنقة  بيا  ملدا،  عنو نه) ( 

20000  لد ر  1 عيا  لشق  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 276.

918I

N2M CONSEIL-SARL

  MIMOUN TRANS
STRASBOURG

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

  MIMOUN TRANS

STRASBOURG  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

صوناصيد   رقم 169 سلو ا  - 

62000  لناضور  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

9ا5ا2.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 19 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

«حي صوناصيد   رقم 169 سلو ا  - 

62000  لناضور  ملغرب» إلى «كد2ات 

سبت  حد دا بني بويفرور  - 62000 

 لناضور   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم ا529.

919I
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TRAINING SOLUTIONS SARL AU

 H.R DES EQUIPEMENTS ET
TRAVAUX GENERAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بنا2ة 46.47 تجزئة  ملركز, 
شارع محمد  لخامس ورز ز ت ، 

5000ا، ورز ز ت  ملغرب
 H.R DES EQUIPEMENTS ET
 TRAVAUX GENERAUX SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 

تيفولتوت  - 5000ا ورز ز ت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12283
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 H.R DES EQUIPEMENTS ET

.TRAVAUX GENERAUX SARL
:  لبناء  بإ2جاز  غرض  لشركة 

و ألشغال  ملختلفة
شبكات  ملياه  وصيانة  تركيب 

و لصرف  لصحي
 ألشغال  لكهربائية

بيع مو د  لبناء بالتقسيط.
دو ر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تيفولتوت  - 5000ا ورز ز ت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.500.000 درهم، مقسم كالتالي:
 12.500   : حسن  تكرتي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 12.500   : رشيد   لسيد  هينى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حسن  تكرتي   لسيد 

5000ا  ترميكت  تكمي  لجد2د 

ورز ز ت  ملغرب.

 لسيد  هينى رشيد عنو نه) ( حي 

ورز ز ت  5000ا    355 رقم   ملسيرة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  حسن  تكرتي   لسيد 

5000ا  ترميكت  تكمي  لجد2د 

ورز ز ت  ملغرب

 لسيد  هينى رشيد عنو نه) ( حي 

ورز ز ت  5000ا    355 رقم   ملسيرة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 62.

920I

ELHOUMA IKRAM

ITRC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

ELHOUMA IKRAM

 DR SIDI DAOU N°97 TARGA

 MARRAKECH DR SIDI DAOU

 N°97 TARGA MARRAKECH،

40120، Marrakech MAROC

ITRC  شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملصمودي شارع  لود 2ة  لطابع 

 ألر�سي رقم ا3ا تاركة مر كش - 

0000ا مر كش  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم ت ييا   2022 نونبر   17  ملؤرخ في 

تلوح  مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( 

عماد كمسير وحيد

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 13687.
921I

EURO ADVISORY

BARAKA EXPRESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,82
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc
BARAKA EXPRESS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 82، 

شارع جنر ل أمزياا  لشقة رقم 2  - 
62000  لناظور   ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25233
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BARAKA EXPRESS
غرض  لشركة بإ2جاز :  ستير د و 
تصد2ر ;  لنقل  لبري  لوطني و لدولي 
;  لنقل  لبري لألمت ة غير  للبضائع 

 ملصحوبة.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 82، شارع 
جنر ل أمزياا  لشقة رقم 2  - 62000 

 لناظور   ململكة  ملغربية.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : غرضو    لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : كمال  لكنوني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  بر هيم غرضو  عنو نه) ( 

 62000 شارع  لنخيل  ل روي 

 لناظور   ململكة  ملغربية.

عنو نه) (   لسيد كمال  لكنوني  

00000  ملد2نة  طيبة  ملد2نة  حي 

 ململكة  ل ربية  لس ود2ة.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  بر هيم غرضو  عنو نه) ( 

 62000 شارع  لنخيل  ل روي 

 لناظور   ململكة  ملغربية

عنو نه) (   لسيد كمال  لكنوني  

00000  ملد2نة  طيبة  ملد2نة  حي 

 ململكة  ل ربية  لس ود2ة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5282.

922I

redallah sarl

ELMOUJAHID LINE
إعالا مت دد  لقر ر ت

redallah sarl

2 زنقة سوريا  لشقة 15 شارع 

 لحسن  لثاني  ملد2نة  لجد2دة ، 

30000، فاس  ملغرب

ELMOUJAHID LINE «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم 26  

مكرر 3 تجزئة  لحبابي  لدكار ت - 

30000 فاس  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.67253

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 27 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ر سمال  لشركة  رفع  ما2لي: 

بدمج  درهم   2424699.88  لى 

في  للشركاء   لحساب  لجاري 

حدود2324699.88 درهم
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على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

ر سمال  لشركة  خفض  ما2لي: 

بمقاصة  درهم   2424699.88 من 

على  لشركة   لد2وا  ملترتبة 

 لى1800000درهم

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  6:  لذي  رقم  بند 
هو  ر سمال  لشركة  صبب  ما2لي: 

1800000درهم

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

 18000 حصص  لشركة  صبحت 

حصة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 720.

923I

redallah sarl

FLUFFY TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

redallah sarl

2 زنقة سوريا  لشقة 15 شارع 

 لحسن  لثاني  ملد2نة  لجد2دة ، 

30000، فاس  ملغرب

FLUFFY TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : شارع 

عبد  لكريم  لخطابي عمارة بنمو�سى 

 لغو ش  لطابق  لثاني  - 30000 

فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.72331

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر   2023 2نا2ر   12 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   FLUFFY TRANS حل 

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

 إلجتماعي شارع عبد  لكريم  لخطابي 

عمارة بنمو�سى  لغو ش  لطابق  لثاني  

فاس  ملغرب نتيجة ل دم   30000  -

تحقيق  لشركة الهد فها مع  الزمة.

و عيا:

و  وهابي  نجيب    لسيد)ة( 
 7 زنقة   31 مل ب  لخيل  عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.

و  وهابي  محمد    لسيد)ة( 
 7 زنقة   31 مل ب  لخيل  عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

شارع  وفي   2023 2نا2ر   12 بتاريخ 

عبد  لكريم  لخطابي عمارة بنمو�سى 

 30000  -  لغو ش  لطابق  لثاني  

فاس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6045.

Iا92

KTS CONSEIL

LOC IN KECH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL

 Angle Immam Chafii et Rue My

 Hassan Premier, Jnane El Harti,

 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،

MARRAKECH MAROC

LOC IN KECH شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 

ا0 ، رقم 1097 لوط  ملسار. مر كش 

- 0100ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133127

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا0 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LOC  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IN KECH

-تأجير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

سيار ت بدوا سائق.

مكتب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
لوط  ملسار.   1097 رقم   ، ا0  رقم 

مر كش - 0100ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : عابد2مي  ليلي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عابد2مي  ليلي   لسيدة 

شارع دبو�سي ساا ميشيل سسغ   5

 ورغ  رلي 0ا312   رلي فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

1ا   لسيد  ملاحي بالل عنو نه) ( 

شارع لكوميا دو باريس فيتري سيغ 

سيا  00اا9 باريس  فرنسا

عنو نه) (  كامل   نجاة   لسيدة 

مر كش   197 رقم  ب   1  ملسيرة 

0ا01ا  مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144576.

925I

 ولتر  تكنيك

بولونجري سديد
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ولتر  تكنيك

 لبرنو�سي شارع صهيب  لرومي رقم 

95  لد ر  لبيضاء ، 20610،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

بولونجري سد2د شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رياض 

صوفيا  ملدخل ا رقم 216 مكازة 

 لطابق  الر�سي ليساسفة  - 20190 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.424089

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

سد2د   بولونجري   لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

رياض  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

مكازة   216 رقم  ا  صوفيا  ملدخل 

 20190  -  لطابق  الر�سي ليساسفة  

 : ل  نتيجة   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

 ن د م  النتاج.

رياض  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

مكازة   216 رقم  ا  صوفيا  ملدخل 

 20190  -  لطابق  الر�سي ليساسفة  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:

و  حسن  سد2د    لسيد)ة( 

 67380 زنقة  لوويت   22 عنو نه) ( 

كمصفي  فرنسا  لنجولشيم   67380

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

رياض   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

مكازة   216 رقم  ا  صوفيا  ملدخل 

 لطابق  الر�سي ليساسفة 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856281.

926I
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مكتب  لزياني عبد  لحق و شركاؤه

بايتي باتي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

مكتب  لزياني عبد  لحق و شركاؤه
126 شارع محمد  لخامس عمارة 

سقيف   لطابق 1  لرقم 2   لجد2دة 
 لجد2دة، 000ا2،  لجد2دة  ملغرب
با2تي باتي   شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
كلبونيتا  سيدي بوزيد  - 005ا2 

 لجد2دة   ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.4485

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   16  ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة(  لسيد 
محمد  لكردها  و  لسيد بوعبيد عمر   

كمسير آخر
تب ا لوفاة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 29713.
927I

CAF MAROC

MTCOUV
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MTCOUV شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 
شاوية شارع 2وسف إبن تاشفيا 

زنقة رشيد ر�سى  لطابق  لر بع رقم 
21  - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
731ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MTCOUV
خدمات   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
-  ستشار ت  تكنولوجيا  مل لومات 

 لتدريب و لتوظيف.
إقامة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تاشفيا  إبن  2وسف  شارع  شاوية 
زنقة رشيد ر�سى  لطابق  لر بع رقم 

21  - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فاطمة  لو في   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  فاطمة  لو في   لسيدة 
  6 رقم  طنجة  شارع  حي  لحسنية 

90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  فاطمة  لو في   لسيدة 
  6 رقم  طنجة  شارع  حي  لحسنية 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262512.
928I

NA CONSEIL

 SMARTHUNTER MAROC
SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

NA CONSEIL

 marrakeh marrakeh، 40000،
marrakech MAROC

 SMARTHUNTER MAROC SARL
AU شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 

تاركة  قامة خالد رقم 10 شارع ا د 
م م  لطابق  لتاني مر كش مر كش 

0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132755
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SMARTHUNTER MAROC SARL

.AU
محلل      : غرض  لشركة بإ2جاز 

مصمم تكنولوجيا  مل لوميات.
طريق   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ا د  10 شارع  تاركة  قامة خالد رقم 
م  لطابق  لتاني مر كش مر كش  م 

0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100   :  لسيد حاود رضا 

بقيمة 100 درهم للحصة.
بقيمة   100  : رضا  حاود   لسيد 

100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حاود رضا عنو نه) ( فرنسا 

79170 فرنسا فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حاود رضا عنو نه) ( فرنسا 

79170 فرنسا فرنسا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   27 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 144162.

929I

AGC CONSEIL

URBAN COSMETICS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

AGC CONSEIL

 لد ر  لبيضاء ، 21000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

URBAN COSMETICS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 

ساحة لسوسن شارع   لسلم ز وية 

شارع أبو فرج  ألصبهاني  قامة كريم 

هللا  لطابق  لسفلي - 21000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.404615

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   30 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

زو دي  )ة(  ميرة  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية  00ا 

1.200 حصة لفائدة   لسيد )ة(  2وب 

زوهد بتاريخ 30 2نا2ر 2023.

صوفيا زو دي  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية  00ا 

1.200 حصة لفائدة   لسيد )ة(  2وب 

زوهد بتاريخ 30 2نا2ر 2023.

جو د  )ة(  ل ر قي  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية  00ا 

1.200 حصة لفائدة   لسيد )ة(  2وب 

زوهد بتاريخ 30 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857344.

930I
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EURO ADVISORY

BIO LOCAL SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,82
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc
BIO LOCAL SARL AU شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 82، شارع 
جنر ل أمزياا  لشقة رقم 2 - 62000 

 لناظور  ململكة  ملغربية.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21767

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2022 دجنبر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
محمد   )ة(   تفويت  لسيد 
 ل مر ني 1.000 حصة  جتماعية من 
أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( 
 TOPKAPI HOLDING SARL AU

بتاريخ 26 دجنبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 12 2نا2ر 

2023 تحت رقم اا51.
931I

AGC CONSEIL

INS LASER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AGC CONSEIL
 لد ر  لبيضاء ، 21000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
INS LASER شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي اا شارع 
بطلي محمد بن مكي  قامة  لتسنيم 

2  لشقة ب 28 - 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.322073
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 نونبر   11  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
مبلغ    INS LASER  لشريك  لوحيد 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
بطلي  شارع  اا  مقرها  إلجتماعي 
 2 مكي  قامة  لتسنيم  بن  محمد 
 لشقة ب 28 - 20000  لد ر  لبيضاء 
: ص وبة في  ملجال   ملغرب نتيجة ل 

 ملز ول.
و حدد مقر  لتصفية ب اا شارع 
بطلي محمد بن مكي  قامة  لتسنيم 2 
 لشقة ب28 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب. 
و عيا:

و  طنطاوي  وفاء    لسيد)ة( 
عنو نه) (  ملحمد2ة 28810  ملحمد2ة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا2  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779515.

932I

sacompta sarl au

STE GOLDEN GUI-
TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

sacompta sarl au
اا2 شارع  لجيش  مللكي ميسور ، 

33250، ميسور  ملغرب
 STE GOLDEN GUI-TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  2ت 
 مليس كيكو بوملاا - 33053 كيكو 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GOLDEN GUI-TRAVAUX

:  الشغال  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ملختلفة   و  لبناء + متحادث.

: دو ر  2ت  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

كيكو   33053  - بوملاا  كيكو   مليس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد   ل باس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد   ل باس عنو نه) ( 

كيكو   33053 دو ر  2ت كيكو بوملاا 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد   ل باس عنو نه) ( 

كيكو   33053 دو ر  2ت كيكو بوملاا 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ   البتد ئية ببوملاا  

2023 تحت رقم 23/2022.

933I

CAF MAROC

SRC COMPANY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SRC COMPANY شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة و د 
زيز  لرقم 20  قامة كاسطيا  لطابق 

 لثاني رقم 10 - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
733ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SRC  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COMPANY
:  النتاج  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسمعي  لبصري.
زنقة و د   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
20  قامة كاسطيا  لطابق  زيز  لرقم 
طنجة   90000  -  10 رقم   لثاني 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد عبدهللا ج فري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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 لسيد عبدهللا ج فري عنو نه) ( 
فلوريس  ميل  إقامة  ميدلت  طريق 
بلوك ا رقم 8 90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبدهللا ج فري عنو نه) ( 
فلوريس  ميل  إقامة  ميدلت  طريق 
بلوك ا رقم 8 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262514.

Iا93

XXX

JANYAM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

XXX
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
JANYAM SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لوئام رقم ا23 تسلطانت مر كش  - 
0000ا مر كش   ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.71895
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  15 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    JANYAM SARL
مقرها  وعنو ا  درهم   10.000
ا23  رقم  تجزئة  لوئام   إلجتماعي 
تسلطانت مر كش  - 0000ا مر كش  

 ملغرب نتيجة ل : باجماع  لشركاء.
تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لوئام رقم ا23 تسلطانت مر كش  - 

000ا مر كش   ملغرب. 
و عيا:

و  مشاي  هللا    عبد   لسيد)ة( 
ا23  رقم  تجزئة  لوئام  عنو نه) ( 
مر كش   0000ا  تسلطانت مر كش  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   23 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 143968.

935I

CAF MAROC

SAMELITE 369
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SAMELITE 369 شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
موالي 2وسف  قامة  لفتب بلوك أ 
 لطابق  لخامس رقم 17  - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

729ا13
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAMELITE 369
غرض  لشركة بإ2جاز : بيع وشر ء 
و ملنتجات  مستحضر ت  لتجميل 
على  تكوينية  دور ت   -  لصحية 
و لرعا2ة  -  لتدريب  تقنيات  لبيع 

و لتسويق.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
أ  بلوك  2وسف  قامة  لفتب  موالي 
 90000  -   17  لطابق  لخامس رقم 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة سميرة  لجر ري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة سميرة  لجر ري عنو نه) ( 
  52 رقم  شارع  لحسن  لد خل 

90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة سميرة  لجر ري عنو نه) ( 
  52 رقم  شارع  لحسن  لد خل 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262511.
936I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE RADI AGRICOL
إعالا مت دد  لقر ر ت

SOCIETE BEMAFI
رقم 32  لطابق  لثالت شارع  لحسن 
 لثاني أحد ف أزرو ، 53100، أزرو 

 ملغرب
SOCIETE RADI AGRICOL «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم ا 
زنقة 13 حي  لتاج أحد ف  - 53100 

 زرو  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.993

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 30 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تغيير نشاط  لشركة

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
تغيير مقر  لشركة

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
بيع  ألسهم

قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
تغيير مسير  لشركة

قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 
تحد2ث و ت د2ل  لنظام  ألسا�سي

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  3:  لذي  رقم  بند 
ما2لي: تغيير نشاط  لشركة إلى تجارة 
و  أو  ألشجار,  لتجارة   لنباتات 

 الستير د و  لتصد2ر
بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي:  
تغير مقر  لشركة من  لرقم ا زنقة 13 
إلى  ل نو ا  أزرو  أحد ف  حي  لتاج 
تجزئة   لجد2د  لطابق  ألر�سي 

نور لرقم 23  2ت 2حيى أوعلى
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
بيع  لسيد  شقيق  حمد كل  سهمه 
للسيد  سهم   1000 قيمتها  و  لتي 

 لزماري س يد 
على  2نص  ا1:  لذي  رقم  بند 
ما2لي:  ستقالة  لسيد  شقيق  حمد 
و ت ييا  لسيد  لزماري س يد كمسير 

وحيد للشركة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2023 تحت رقم 2ا.

937I

 برتوا محمد

M J KECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 برتوا محمد
9ا1 حي  زلي بلوك 2 زنقة سطات 
مر كش ، 0000ا، مر كش  ململكة 

 ملغربية
M J KECH  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
 T11-Cوعنو ا مقرها  إلجتماعي 7ا
فيال 7ا  بو ب مر كش تاركة مر كش 

- 0130ا مر كش  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
133137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 M J  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KECH
من ش   -  : غرض  لشركة بإ2جاز 

عقاري.
بنائها  بقصد  شر ء  ألرض   -
 ، أو  لسكني  لالستخد م  لتجاري 
أو تأجير عقار ة مبنية  ة غير  وشر ء 

مبنية 
إد رة  لخدمات  في  أعمال  ر ئد   -
 ، إد رة  ملباني   ، ) لوساطة  ل قارية 

إلخ(
- ستير د و تصد2ر.

 T11-Cعنو ا  ملقر  الجتماعي : 7ا
فيال 7ا  بو ب مر كش تاركة مر كش 

- 0130ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
محمد  سيدي   لسيد  لجماني 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  سيدي   لسيد  لجماني 
عنو نه) ( قطاع ا بلوك 1 رقم 7 زنقة 
 لطرمس حي  لرياض  لرباط 10090 

 لرباط  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
محمد  سيدي   لسيد  لجماني 
عنو نه) ( قطاع ا بلوك 1 رقم 7 زنقة 
 لطرمس حي  لرياض  لرباط 10090 

 لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144598.

938I

YOSI BUILDING

YOSI BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

YOSI BUILDING
61 مركز  لرياض  ممر اللة 2اقوت 
و مصطفى  مل اني رقم 69  لطابق 

 لتاني ، 2000،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

YOSI BUILDING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 مركز 
 لرياض  ممر اللة 2اقوت و مصطفى 
 مل اني رقم 69  لطابق  لتاني  لد ر 

 لبيضاء 20000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
539211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 مارس   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 YOSI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BUILDING
:  لتطوير  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ل قاري.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 61 مركز 
 لرياض  ممر اللة 2اقوت و مصطفى 
69  لطابق  لتاني  لد ر   مل اني رقم 
20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيدة الزم سهام 
بقيمة 100 درهم للحصة.

500 حصة    :  لسيد الزم 2وسف 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سهام  الزم   لسيدة 
 23 رقم   16 زنقة  تجزئة  لرحماني 
00ا20  لد ر  لبيضاء  سيدي مومن 

 ملغرب.
عنو نه) (  2وسف  الزم   لسيد 
 23 رقم   16 زنقة  تجزئة  لرحماني 
00ا20  لد ر  لبيضاء  سيدي مومن 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  سهام  الزم   لسيدة 
 23 رقم   16 زنقة  تجزئة  لرحماني 
00ا20  لد ر  لبيضاء  سيدي مومن 

 ملغرب
عنو نه) (  2وسف  الزم   لسيد 
 23 رقم   16 زنقة  تجزئة  لرحماني 
00ا20  لد ر  لبيضاء  سيدي مومن 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2022 تحت رقم 820294.
939I

 ئتمانية مومن

MAKKAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية مومن
تجزئة  لوحدة شارع محمد  لخامس 
رقم 163 مكرر بوعرفة، 61200، 

بوعرفة  ملغرب
MAKKAD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 
سيدي سليماا رقم 05 مكرر - 

61200 بوعرفة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAKKAD

: مقاول في  غرض  لشركة بإ2جاز 

 لبناء و  الشغال مختلفة

مقاول في  الشغال  لفالحية

تاجر في مستلزمات  ملكاتب.

زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - مكرر   05 رقم  سليماا  سيدي 

61200 بوعرفة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد رشيد مكاوي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   :  لسيد نور  لد2ن قدر وي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مكاوي  رشيد   لسيد 

زنقة سيدي سليماا رقم 05 61200 

بوعرفة  ملغرب.

قدر وي  نور  لد2ن   لسيد 

سكنى  لقو ة  ملساعدة   عنو نه) ( 

65450  ل يوا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  مكاوي  رشيد   لسيد 

زنقة سيدي سليماا رقم 05 61200 

بوعرفة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ   البتد ئية بفجيج  

2023 تحت رقم 2023/14.

0Iا9
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

TYR TOURS SARL
إعالا مت دد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

عمارة أهضار –  لطابق  الول ملتقى 

زنقة تل�سي وزنقة مر كش -  لحي 

 لصناعي  كاد2ر

«TYR TOURS SARL  »

 C9 ملقـر  الجتـمـاعي: رقم 22  ملنزه 

شارع  لجيش  مللكي باكاد2ر

 لسجل  لتجاري رقم : 0309ا 

عقد  لجمع  ل ام  بمقت�سى 

بيا   الستثنائي بتاريخ 2022/09/26 

تقرر   «TYR TOURS SARL» شركاء 

ما2لي :     

حساا  حرب    ستقالة  لسيد 

من منصبه كمسير ثاني للشركة. 

 ت ييا  لسيدة نصور رشا عقيل 

كمسير2ن  هادي  حرب  و  لسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.   

 لسيدة نصور رشا عقيل و لسيد 

ولهما  2مثالا  لشركة  هادي  حرب 

عن  نيابة  للتوقيع  كل  لصالحيات 

 لشركة.

جميع    : تغيير  إلمضاء  لبنكي   

و ملستند ت  و لكمبياالت   لشيكات 

 لبنكية لن تكوا صالحة إال بالتوقيع 

 ملنفصل للسيدة نصور رشا عقيل أو 

 لسيد حرب حسن.

تنقيب  لقانوا  ألسا�سي      

للشركة.   

تـم  ال2ـد ع   ال2ـد ع  لقـانــونــي:  

لـدى  بكتـابـة  لضبط   لقـانـونـي 

بتـاريخ  بأكاد2ر   ملحكـمـة  لتجارية 

26/01/2023  تحت رقم 120235 

تم  لت د2ل في   لسجل  لتجاري: 

باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

تحت   26/01/2023 بتـاريخ  بأكاد2ر 

رقم 436.

للخــــــال صــــــــــــة و  لتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب  لحـسـابـات  نــفــوفـسـك

1Iا9

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ALGORITHMICS AGADIR
PRIVATE SAR

إعالا مت دد  لقر ر ت

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عمارة أهضار –  لطابق  الول ملتقى 

زنقة تل�سي وزنقة مر كش -  لحي 
 لصناعي  كاد2ر

 ALGORITHMICS AGADIR  »
«PRIVATE SARL

 ملقـر  الجتـمـاعي: رقم ا بلوك 2 
 لطابق  ألول زنقة  لرئيس  لبكاي 

أكاد2ر
 لسجل  لتجاري رقم :  52593

عقد  لجمع  ل ام  بمقت�سى 
 16/12/2022 بتاريخ   الستثنائي 
 ALGORITHMICS  » شركاء  بيا 
تقرر   «AGADIR PRIVATE SARL

ما2لي :     
للشركة  تغيير  ملقر  الجتماعي   
ا3  لطابق  لثالث  رقم  مكتب  إلى: 
 FH500  مللك  ملسمى  لد خلة 

مشروع مامونيا حي  لد خلة  كاد2ر.
تنقيب  لقانوا  ألسا�سي    

للشركة.
تـم  ال2ـد ع   ال2ـد ع  لقـانــونــي:  
لـدى  بكتـابـة  لضبط   لقـانـونـي 
بتـاريخ  بأكاد2ر   ملحكـمـة  لتجارية 

08/02/2023  تحت رقم 120390
تم  لت د2ل في   لسجل  لتجاري: 
باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

بأكاد2ر تحت رقم 644.
للخــــــال صــــــــــــة و  لتـذ كيــــــــــر

مـكـتـب  لحـسـابـات  نــفــوفـسـك
2Iا9

melconsulting

ISLY PEPINIERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

melconsulting
  11bd zerktouni imm basraoui
 1 er etage  n°7 oujda، 60000،

oujda maroc
ISLY PEPINIERES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
محمد  لخامس إقامة  الندلس 

 لطابق ا رقم ا1 - 60000 وجدة  
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
0539ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ISLY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PEPINIERES
 : بإ2جاز  غرض  لشركة 
زر عة,صيانة  نبات,شركة  تاجر 

 لحد2قة,حد2قة, لسبيل.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
إقامة  الندلس  محمد  لخامس 
وجدة    60000  - ا1  رقم  ا   لطابق 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : هند  حمد وي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : زينب  بنبوزياا   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة حمد وي هند عنو نه) ( 
حي  لربيع زنقة  لكوثر رقم 10 60000 

وجدة  ملغرب.
 لسيدة بنبوزياا زينب عنو نه) ( 
جولف  موالي  لحسن  شارع  المير 
 سلي رقم 89 60000 وجدة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة حمد وي هند عنو نه) ( 
حي  لربيع زنقة  لكوثر رقم 10 60000 

وجدة  ملغرب

 لسيدة بنبوزياا زينب عنو نه) ( 

جولف  موالي  لحسن  شارع  المير 

 سلي رقم 89 60000 وجدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم ا250.

3Iا9

FUDICAIRE ISMAILI

STE MAPREFA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE MAPREFA SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لفتب 03 زنقة  لجيش  مللكي رقم 03 

 لسمارة - 72000  لسمارة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2179

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2023 2نا2ر   26 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»  «900.000.ا 

 5.000.000» إلى  درهم»   100.000»

تقد2م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد2ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 19/2023.

Iاا9

FUDICAIRE ISMAILI

STE MAPREFA SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE MAPREFA SARL AU  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لفتب 03 زنقة  لجيش  مللكي رقم 03 

 لسمارة - 72000  لسمارة  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2179

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم ت ييا   2023 2نا2ر   26  ملؤرخ في 

للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

مبروك 2وسف كمسير وحيد

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 19/2023.

5Iا9

FUDICAIRE ISMAILI

STE MAPREFA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

STE MAPREFA SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لفتب 03 زنقة  لجيش  مللكي رقم 03 

 لسمارة - 72000  لسمارة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2179

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

مبروك  علي  )ة(  تفويت  لسيد 

حصة  جتماعية من أصل   25.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   25.000

محمد مبروك بتاريخ 26 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 19/2023.

946I

FIDICOM

SOCIETE BOXIMITRAV
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
SOCIETE BOXIMITRAV شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي شارع 
شنكيط زنقة أملانيا رقم 9  لزهور 2  

فاس 30000 فاس  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.69971

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2022 دجنبر   26 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
 الن اش  ل قاري.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
2نا2ر   19 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 392.
7Iا9

Y.S.R TRADING

Y.S.R TRADING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Y.S.R TRADING
  LOTISSEMENT OULED

 HADDOU LOT 175 ÉTAGE 1
 SIDI HAJJAJ OUED HASSAR

 MEDIOUNA ، 29672،
CASABLANCA Maroc

Y.S.R TRADING شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

ولد حدو  لبق ة رقم 175  لطابق 1 
سيدي حجاج و د حصار مد2ونة  - 

29672  لد ر  لبيضاء   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
568803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Y.S.R  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TRADING
2كمن   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لغرض من  لشركة ، سو ء في  ملغرب 
أو في  لخارج ، لحسابها  لخاص و / أو 
،  ألنشطة  لتالية:  نيابة عن  ألغيار 
 ، و لتصد2ر  و الستير د   ،  لتجارة 
 ، و لتأجير   ، و لتوزيع   ، و لتسويق 
و لشر ء ، و لبيع بالجملة و / أو  لبيع 
أو مست ملة   / جد2دة و   ، بالتجزئة 
 ، ،  ملو د  أنو ع  مل د ت  لجميع    ،
،  ألدو ت  ،  مللحقات   ملستهلكات 
،  ألدو ت  ،  ألجهزة  قطع  لغيار   ،
أنظمة  مل لوميات  أو  ،  ملنتجات 
و التصاالت ،  لكهربائية ،  إللكترونية 
،  مل د ت و ألجهزة و ألدو ت  لخاصة 
وت د2ل  لطاقة  و لتوزيع  بالقيادة 
متنوعة  خدمات  وتوفير   لكهربائية( 
وبشكل  ونقل  لبضائع(.  )تغليف 
جميع  مل امالت  لتجارية   ، أعم 
وغير  و ملنقولة  و ملالية  و لصناعية 
أو  مباشر  بشكل   ملنقولة  ملت لقة 
غير مباشر باألنشطة  ملذكورة أعاله 
، أو  لتي من شأنها أا ت زز تحقيقها 

وتطويرها..
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 1 175  لطابق  ولد حدو  لبق ة رقم 
 - سيدي حجاج و د حصار مد2ونة  

29672  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد 2اسر بنجوهرة  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد 2اسر بنجوهرة  
قرية   87 رقم   166 5  لزنقة  جميلة 
0اا20  لد ر  لبيضاء    لجماعة  

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بنجوهرة  2اسر   لسيد 
قرية   87 رقم   166 5  لزنقة  جميلة 
0اا20  لد ر  لبيضاء    لجماعة  

 ملغرب 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854950.
948I

NEGOCE DAL

STAR WORKS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

NEGOCE DAL
 LOT JNANE EL KHEIE N°33ا
 BEN GUERIR ، 43150، BEN

GUERIR MAROC
STAR WORKS شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 
 ل يادي مركز صخور  لرحامنة  - 
3150ا صخور  لرحامنة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

93ا1.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  27 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  STAR WORKS  لشريك  لوحيد 
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 
مقرها  إلجتماعي حي  ل يادي مركز 
صخور  3150ا   - صخور  لرحامنة  
توقيف   :  لرحامنة  ملغرب نتيجة ل 

 لنشاط.
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حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - صخور  لرحامنة   مركز   ل يادي 

3150ا صخور  لرحامنة  ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( وليد   الشقر و عنو نه) ( 

3150ا  صخور  لرحامنة  مركز 

صخور  لرحامنة  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بابن جرير  بتاريخ 20 2نا2ر 

2023 تحت رقم 15.

9Iا9

STE FIACCOF 

STE SAFA TOURISTIQUE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE SAFA TOURISTIQUE شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل رقم 

2ا شارع  لقيرو ا تجزئة  لنرجس 

طريق صفرو - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75381

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAFA TOURISTIQUE
مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
غير  و  لبضائع  نقل  لبضائع   في 

 ملصحوبة   الستر د و  لتصد2ر.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : محل رقم 
تجزئة  لنرجس  شارع  لقيرو ا  2ا 
طريق صفرو - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  بر هيم   لشاهد :  1.000 
حصة بقيمة 10 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  بر هيم   لشاهد عنو نه) ( 
بلجيكا 30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  بر هيم   لشاهد عنو نه) ( 
بلجيكا 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6121.

950I

STE FIACCOF 

 STE HARD
CONSTRUCTION

إعالا مت دد  لقر ر ت

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE HARD CONSTRUCTION
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 28 زنقة 
9 حي مبروكة عيا هاروا  - 30000 

فاس  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.51885

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 10 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  2-1:  لذي  رقم  قر ر 
-1تغيير  سم  لشركة و تغيير  ما2لي: 
 لشكل  لقانوني للشركة-2 لرفع من 

ر س مال  لشركة
على  2نص  ا-3:  لذي  رقم  قر ر 
و  حصص  لشركة  -3بيع  ما2لي: 
تقسيم جد2د للحصص -ا   ستقالة 

 ملسير وت ييا مسير2ن جدد
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
2نص  1-2:  لذي  رقم  بند 
تغيير  سم  لشركة  ما2لي:  على 
 STE MOUSLIH HARD من 
 STE CONSTRUCTION  لى  
 EL AISSAOUI HARD
ر س  رفع    -    CONSTRUCTION
درهم  لى  0000ا  من  مال  لشركة 

0000ا5 درهم    
2نص  14-6-7-:  لذي  رقم  بند 
على ما2لي: بيع 200 حصة  جتماعية 
للشركة من  لسيد مصلح عبد  لغنى 
وبيع   لى  لسيد  ل ساوي  سامة 
من  للشركة  حصة  جتماعية   200
 لسيد مصلح عبد  لغنى  لى  لسيدة 
/  ستقالة  ملسير   - ناد2ة   ل ساوي 
و ت ييا مسير2ن   مصلح عبد  لغني  
و  جدد  لسيد  سامة  ل ساوي  

 لسيدة ناد2ة  ل ساوي
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6122.

951I

TC

L.D.K
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC
L.D.K شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  مللك 
 , V1 GH 1 - I1 BIS ملسمس نخيل 
مرآب بالطابق  الر�سي رقم ا3 من 
 ل مارة رقم 2 دو ر  لهو ورة د ئرة 
موالي عبد هللا - 000ا2  لجد2دة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

16415
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2020 فبر 2ر   11
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.L.D.K : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
غرض  لشركة بإ2جاز : تاجر قطع 

غيار  لسيار ت و ملركبات
و إلصالح  أعمال  لصيانة 

و لتركيب و لتصنيع  مليكانيكي
نقل  ألفر د.

:  مللك  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ,  V1 GH 1 - I1 BIS  ملسمس نخيل 
من  ا3  رقم  بالطابق  الر�سي  مرآب 
د ئرة  دو ر  لهو ورة   2 رقم   ل مارة 
000ا2  لجد2دة   - عبد هللا  موالي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   :  لسيدة دنيا لغني 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500   : لغني   لسيد  سماعيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
بقيمة   500  : لغني  دنيا   لسيدة 

100 درهم.
 500  : لغني   لسيد  سماعيل 

بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة دنيا لغني عنو نه) ( 406 
000ا2  تجزئة  لسالم  لجد2دة 

 لجد2دة  ملغرب.
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لغني عنو نه) (   لسيد  سماعيل 
406 تجزئة  لسالم  لجد2دة 000ا2 

 لجد2دة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة دنيا لغني عنو نه) ( 406 
000ا2  تجزئة  لسالم  لجد2دة 

 لجد2دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 05 مارس 

2020 تحت رقم ا90ا2.

952I

AZ GESTION

CH-MANAL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا  قامة  ملجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
 ملغرب

CH-MANAL شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لجيش  مللكي  قامة فلورنسا بيا 
 لطابقيا رقم E3 تطو ا - 93000 

تطو ا  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.13593

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 لشريك  لوحيد CH-MANAL  مبلغ 
درهم وعنو ا   80.000,00 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي شارع  لجيش  مللكي 
رقم  بيا  لطابقيا  فلورنسا   قامة 
تطو ا  ملغرب   93000  - تطو ا   E3

نتيجة ل : أزمة  لقطاع.
شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
بيا  فلورنسا   لجيش  مللكي  قامة 
 93000  - تطو ا   E3 رقم   لطابقيا 

تطو ا  ملغرب. 

و عيا:
و  شروط  ن يمة     لسيد)ة( 
1070  ندرلخت  بلجيكا  عنو نه) ( 

بلجيكا كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   16 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2680.
953I

CORPORATE AUDIT GROUP

GBK GROUP
تأسيس شركة  ملساهمة

CORPORATE AUDIT GROUP
5اا, شارع عبد  ملومن،  لطابق 
 لخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
GBK GROUP   «شركة  ملساهمة» 
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 82، زنقة 
سمية، إقامة شهرز د 1،  لطابق 

 لثالث،  لرقم 13، بامليي -، 20000 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

إعالا عن تأسيس « شركة 
 ملساهمة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.568193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02
 ألسا�سي لشركة  ملساهمة باملميز ت 

 لتالية:
شكل  لشركة : شركة  ملساهمة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 GBK  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. GROUP
- در سة،   : غرض  لشركة بإ2جاز 
وبيع  شر ء  إد رة،  تقد2م  ملشورة، 

 ملساهمات و ألور ق  ملالية
إد رة وإشر ف ودعم  لشركات   -

 ل املة في  ملجال  لطبي.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 82، زنقة 
1،  لطابق  شهرز د  إقامة  سمية، 
 20000  - بامليي   ،13  لثالث،  لرقم 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة: 99 سنة.

 300.000 ويبلغ رأسمال  لشركة 
درهم،

مقسم كالتالي:
 لسيد محمد كسوس  :  1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
شفيق  لكتاني  لحميدي    لسيد 
:  1 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 ORION-HOLDING  لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  900

للحصة.
 MEDIAVIE :  1.09ا  لشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 E-HEALTH SERVICES  لشركة 
9اMOROCCO :  1.0 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة.
مجلس  أو أعضاء  -  ملتصرفوا   

 لرقابة: 
 لسيد محمد كسوس  بصفته) ( 
رئيس مد2ر  ل ام  عنو نه) ( 12، زنقة 
20000  لد ر  أنفا  عبد هللا مكودي 

 لبيضاء  ملغرب
شفيق  لكتاني  لحميدي    لسيد 
مجلس  إلد رة   عضو  بصفته) ( 
عنو نه) ( 8، زنقة جيل كرو  لو زيس 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
 ORION-HOLDING  لشركة 
مجلس  إلد رة   عضو  بصفته) ( 
زتقة  لفر شات،   ،7 عنو نه) ( 
20000  لد ر  لبيضاء   لو زيس  

 ملغرب
مر قب أو مر قبي  لحسابات :

 AHEC CONSULTING  لشركة 
مر قب  لحسابات   ) (بصفته 
عبد  ملومن،  شارع  ا2،  عنو نه) ( 
20000  لد ر   لطابق  لخامس 

 لبيضاء  ملغرب
مقتضيات  لنظام  ألسا�سي 
توزيع  و  بتكوين  الحتياطي   ملت لقة 

 ألرباح :
 لقانوا  ألسا�سي للشركة 2تضمن 
 ألحكام  لقانونية  لجاري بها  ل مل 

في هذ   ملجال.
 إلمتياز ت  لخاصة  ملنصوص 

عليها لكل شخص :

 لقانوا  ألسا�سي للشركة 2تضمن 
 ألحكام  لقانونية  لجاري بها  ل مل 

في هذ   ملجال.
بقبول  مت لقة  مقتضيات 
تفويت  لهم   ألشخاص  ملخول 
 ألسهم وت ييا جهاز  لشركة  ملخول 

له  لبث في طلبات  لقبول :
.-

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854162.
Iا95

IBK Consulting

OXEN TECHNOLOGY
إعالا مت دد  لقر ر ت

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
OXEN TECHNOLOGY  «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: حي بام 
رقم ا1 - 86350  نزكاا  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.18713
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 31 دجنبر 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
-  تصفية مسبقة للشركة

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
تصفية  كمأمور  بال  2وب  ت ييا   -

 لشركة.
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي:           
تحد2د مقر  لتصفية بحي بام رقم   -

ا1  نزكاا.
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم.:  لذي 2نص على ما2لي:.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ  بانزكاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم ا15.
955I



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3440

CORPORATE AUDIT GROUP

DARBTECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
5اا, شارع عبد  ملومن،  لطابق 
 لخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
DARBTECH شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 8، 
 لطابق  لر بع، عمارة 89، طريق 
1029، مشروع باشكو، سيدي 
م روف - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.165363

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 11 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
عمارة  8،  لطابق  لر بع،  «رقم  من 
باشكو،  مشروع   ،1029 طريق   ،89
20000  لد ر   - م روف  سيدي 
 لبيضاء  ملغرب» إلى « شارع  لحسن 
بلوك ب د،  إقامة أم كلثوم،   لثاني، 
 لطابق  لثالث، رقم  - 10000  لرباط  

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   10 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132182.

956I

CORPORATE AUDIT GROUP

MEDICADVISER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
5اا, شارع عبد  ملومن،  لطابق 
 لخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
MEDICADVISER شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ز وية زنقة 
 لقا�سي  2اس،  ملجمع  لتجاري 
 لوسية،  لطابق  لثاني، رقم 5 ، 
 مل اريف  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.272633

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  ا1 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  MEDICADVISER  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ز وية زنقة 
 لقا�سي  2اس،  ملجمع  لتجاري 
 ،  5 رقم   لوسية،  لطابق  لثاني، 
20000  لد ر  لبيضاء   -  مل اريف  
قر ر  لشريك   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لوحيد.
و حدد مقر  لتصفية ب ز وية زنقة 
ه و زنقة أ، صاالج 1، عيا  لذئاب  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  منتصر    لسيد)ة(  2ماا   
عنو نه) ( 12، زنقة عبد هللا  ملكودي، 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب  أنفا  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  ل قود و  لوثائق 
ز وية زنقة ه و   :  ملت لقة بالتصفية 
زنقة أ، صاالج 1، عيا  لذئاب،  لد ر 

 لبيضاء
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 853735.
957I

PACKITOU SAL AU

PACKITOU SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

PACKITOU SAL AU
  ملغرب  لطابق  ألر�سي  2ا زنقة 
 إلمام  لحرميا ،  مل ارف ،  لد ر 

 لبيضاء

 PACKITOU SAL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46 شارع 
 لزرقطوني طابق 6 مكتب 15 و 16  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.547061

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 15 دجنبر 2022 تم تحويل 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«46 شارع  لزرقطوني طابق 6 مكتب 
15 و 16   لد ر  لبيضاء  ملغرب  « إلى 
زنقة  2ا  «  ملغرب  لطابق  ألر�سي  
،  لد ر  ،  مل ارف   إلمام  لحرميا 

 لبيضاء».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 854766.
958I

CORPORATE AUDIT GROUP

MEKSA INDUSTRIE
إعالا مت دد  لقر ر ت

CORPORATE AUDIT GROUP
5اا, شارع عبد  ملومن،  لطابق 
 لخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
MEKSA INDUSTRIE «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 
سفاقص،  ملنطقة  لصناعية 

برنو�سي،  - 20000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

903ا12.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 05 دجنبر 2022
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
حصة   1200 هبة  على   ملصادقة 
صبري  لفائدة  لسيد   جتماعية 
مهدي  طرف  لسيد  من   لزيادي 

 لزيادي

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
00ا2  هبة  على  ما2لي:  ملصادقة 
لفائدة  لسيد  حصة  جتماعية 
طرف  لسيدة  من  صبري  لزيادي 

Montserrat TRIVES DIAZ
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
على  ستقالة  لسيدة    ملصادقة 
Montserrat TRIVES DIAZمن 

منصبها كمسيرة للشركة 
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ملو فقة على  لسيد صبري  لزيادي 

كشريك جد2د
قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 
صياغة  لقانوا  ألسا�سي  إعادة 

للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ملقدمات
بند رقم 8:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لرأسمال
على  2نص  33:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: ت ييا  ملسير2ن
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 853849.
959I

ACCOUN-TAX SERVICES

EL AOUTAR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ACCOUN-TAX SERVICES
 RUE IBN TOUMERT IMM
 BELKZIZ N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC
EL AOUTAR شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5ا3  ملسار 

طريق  سفي  - 0100ا مر كش 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.119351



3441 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  ا1 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

EL AOUTAR  مبلغ   لشريك  لوحيد 
وعنو ا  درهم   10.000 رأسمالها 

5ا3  ملسار طريق  مقرها  إلجتماعي 

مر كش  ملغرب  0100ا   -  سفي  

نتيجة ل : هجرة  لشريك  لوحيد.

5ا3  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 ملسار طريق  سفي  - 0100ا مر كش  

 ملغرب. 

و عيا:

عبد للطيف   ل وطار    لسيد)ة( 

بن  بر هيم  عرصة  عنو نه) (  و 
مر كش  ملغرب  0000ا    253 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 806.

960I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

NASR SAHEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 N° 72 RUE IBN TACHFINE

 BERRECHID ، 24100،

BERRECHID MAROC

NASR SAHEL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 شارع 

اللة 2قوث ز وية مصطفى  مل اني 
 ملكتب رقم 39  لطابق  ألول 

 لد ر لبيضاء - 70000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 NASR  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SAHEL

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

 61  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

مصطفى  ز وية  2قوث  اللة  شارع 
39  لطابق  ألول   مل اني  ملكتب رقم 

70000  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء - 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد عبد  لحق 2وسفي 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 500   :  لسيد نور لد2ن 2وسفي 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

2وسفي  عبد  لحق   لسيد 

 2 ط  ا  فرج  تجزئة  عنو نه) ( 

 20280 م روف  لبيضاء  سيدي 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

2وسفي  نور لد2ن   لسيد 

 2 ط  ا  فرج  تجزئة  عنو نه) ( 

 20280 م روف  لبيضاء  سيدي 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

2وسفي  عبد  لحق   لسيد 

 2 ط  ا  فرج  تجزئة  عنو نه) ( 

 20280 م روف  لبيضاء  سيدي 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856999.

961I

FLASH ECONOMIE

PARFINDUST MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PARFINDUST MAROC شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 67 زنقة 
عزيز بالل طابق 2 رقم 3 م اريف - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

564165
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   27
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PARFINDUST MAROC
غرض  لشركة بإ2جاز :  ستير د و 

تصد2ر.
زنقة   67  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - م اريف   3 رقم   2 عزيز بالل طابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : طوند2رو   لسيد  لياس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لياس طوند2رو عنو نه) ( 
9  لحي  رقم   1 زنقة  د ها  تجزئة 
20000  لد ر   لصناعي  لبرنو�سي 

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لياس طوند2رو عنو نه) ( 
9  لحي  رقم   1 زنقة  د ها  تجزئة 
20000  لد ر   لصناعي  لبرنو�سي 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
دجنبر 2022 تحت رقم 00848219.

962I

ADEV Consulting sarl

PARA VECTORIA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ADEV Consulting sarl
 AV MOHAMED BEN

 ABDELLAH Résidence Riyad
 AL ANDALOUS Bloc ‘A’ ENTRE
 SOL Nr 12 ، 92000، LARACHE

MAROC
PARA VECTORIA شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملغرب  لجد2د  لطابق  لثالت رقم 
1330  - 92000  ل ر ئش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7339
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 PARA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.VECTORIA
بيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

منتجات شبه  لصيدلية.
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تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم   ملغرب  لجد2د  لطابق  لثالت 

1330  - 92000  ل ر ئش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة بشرى  ل مر ني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة بشرى  ل مر ني عنو نه) ( 
00ا1  رقم  تجزئة  ملغرب  لجد2د 

92000  ل ر ئش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد 2اسيا  ل مر ني عنو نه) ( 
07  ل مارة  ا0  ملجموعة   لشقة 
12152 سيدي 2حيى زعير  86  لنور  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال ر ئش  بتاريخ 27 2نا2ر 

2023 تحت رقم ا5.
963I

EURODEFI

ILY EMBALLAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
ILY EMBALLAGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 119شارع 

عبد  ملومن  لطابق ٢ رقم ١٥ - 
20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

2277ا5.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2022 نونبر  ا0  في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   1.900.000»
 2.000.000» إلى  درهم»   100.000»

درهم» عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 16 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبر 2022 تحت رقم 845844.
964I

ALLIANCES COMPTA ET CONSULTING

STE EVOLUTION CALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

 ALLIANCES COMPTA ET
CONSULTING

 BD MOHAMED V RES
 KAMAL 90ا APP N°1 1ere
بني   ،ETAGE Beni Mellal ، 23000

مالل  ملغرب
STE EVOLUTION CALL  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حي  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 112 شارع  بو  ل الء  لرقم   المل 
 لطابق 3 - 23000 بني مالل  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3889
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   13  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

 لساحلي عبد  لرحيم كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 26 2نا2ر 

2023 تحت رقم ا2ا1.
965I

ADEV Consulting sarl

AGRIMAYOR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ADEV Consulting sarl
 AV MOHAMED BEN

 ABDELLAH Résidence Riyad
 AL ANDALOUS Bloc ‘A’ ENTRE
 SOL Nr 12 ، 92000، LARACHE

MAROC

AGRIMAYOR شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
ش باا 1 رقم 859  لطابق  لسفلي - 

92000  ل ر ئش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1ا73
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGRIMAYOR
غرض  لشركة بإ2جاز : بيع مو د و 

قطع غيار صناعية و فالحية.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ش باا 1 رقم 859  لطابق  لسفلي - 

92000  ل ر ئش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : 2اسيا  ل وفي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  2اسيا  ل وفي   لسيد 
تجزئة ش باا 2 عمارة 482 شقة 13  

92000  ل ر ئش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  2اسيا  ل وفي   لسيد 
تجزئة ش باا 2 عمارة 482 شقة 13  

92000  ل ر ئش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال ر ئش  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 55.

966I

STE MPMM

STE MPMM SARL A.U
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE MPMM
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
68067

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة  شكل  لشركة: 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
عند  متبوعة  تسمية  لشركة   
 STE تسميتها:  بمختصر   القتضاء 

MPMM
غرض  لشركة بإ2جاز: 

- أعمال  لنجارة  مل دنية وصناعة 
 ألقفال،

أعمال  النحياز من  لخشب أو   -
لإلنشاء ت  أو  ملو د  ملركبة   مل دا 

وبنياا،
للبناء-  تصنيع  ل ناصر  مل دنية 
وبناء  لهياكل  وتركيب  تصنيع   -  -

 مل دنية
وإصالح  ملنشآت  صيانة   -

و ملنشآت و ألشياء  مل دنية
توفير  ل مالة  ملاهرة في  ملغرب   -

وخارجه،
- تنسيق و / أو متاب ة سير أعمال 

 لبناء في  ملغرب وفي  لخارج
: عنو ا  ملقر  الجتماعي -   

 11 23شارع أنو ل عمارة فلوري 
مكتب رقم ا ميموز ،  لقنيطرة،

أجلها  من  تأسست  -  ملدة  لتي 
 لشركة: 99 سنة

 10.000 رأسمال  لشركة:  :مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي

إميل،  ريمي،  فلورنسو  للسيد:   
درهم   100 بقيمة  حصة  ليوا100 

للحصة 
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و ل ائلية  أسماء  لشخصية   -

وصفات ومو طن  لشركاء

إميل،  ريمي،  فلورنسو   لسيد: 
ليوا 

عنو نه: الرينولي 35580 بولوا فر

نسا                                           

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

إميل،  ريمي،  فلورنسو    لسيد: 
ليوا 

عنو نه: الرينولي 35580 بولوا فر

نسا                                           

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالقنيطرة بتاريخ 01 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 418 -

967I

FIDUCOMPETENCES

فياللي بروكر
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

فياللي بروكر شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 219 شارع 

مصطفى  مل اني  لطابق  لثالث 

 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ربيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
فياللي   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

بروكر.
غرض  لشركة بإ2جاز : 

 لوساطة  ل قارية
إد رة  ملشاريع  ل قارية

 لتد ول و لسمسرة.
 219  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع مصطفى  مل اني  لطابق  لثالث 
20000  لد ربيضاء   -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بابا  فياللي  علي  محمد   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بابا  فياللي  علي  محمد   لسيد 
 25 رقم  سهام  تجزئة  عنو نه) ( 
 20000 كالبفورني    01  لطابق 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بابا  فياللي  علي  محمد   لسيد 
 25 رقم  سهام  تجزئة  عنو نه) ( 
 20000 كالبفورني    01  لطابق 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857242.
968I

MAGIC CONSEIL

 PERLE CHOCOLATIER ET
FLEURISTE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

MAGIC CONSEIL
 BD MOUKAWAMA ETG 6 81
 N° 11  – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 PERLE CHOCOLATIER ET

FLEURISTE شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 
مهدي زنقة أبو  لوقت بوركوا  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.216361

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2017 دجنبر   27 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 PERLE ذ ت  لشريك  لوحيد 
  CHOCOLATIER ET FLEURISTE
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
إقامة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 - بوركوا   أبو  لوقت  زنقة  مهدي 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : توقف  لنشاط.
إقامة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - بوركوا   أبو  لوقت  زنقة  مهدي 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  منية  مسفيقي رجاء   لسيد)ة( 
شارع  حد ئق  نفا  إقامة  عنو نه) ( 
20000  لد ر  21  نفا   ش  ليدو 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
أكتوبر 2017 تحت رقم 00645724.
969I

M F B C

ايكوب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

M F B C
ا13 ز  وية شا رع  وال د زيا ت و زتقة 
 سو  ت عما ر ة  B  لطا بق ا رقم 7 
، 20500،  لد   ر  لبيصا ء  ملغر ب

 2كوب شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
حي  لفضل  لزنقة 15  لرقم 05 

عيا  لشق - 20153  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.284553
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  10 شتنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 2كوب  مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة حي 
عيا   05 15  لرقم   لفضل  لزنقة 
 لشق - 20153  لد ر لبيضاء  ملغرب 
نتيجة ل :  سباب مالية ؤ  قتصاد2ة.

ب  قامة  مقر  لتصفية  حدد  و 
حي  لفضل  لزنقة 15  لرقم 05 عيا 
 لشق - 20153  لد ر لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:
 لسيد)ة( 2وسف  فالح و عنو نه) ( 
15  لرقم   قامة حي  لفضل  لزنقة 
20153  لد ر لبيضاء  05 عيا  لشق 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 852727.
970I

MOGADOR GESTION

BOVINS BELFAA
شركة  لتضامن

حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

BOVINS BELFAA شركة 
 لتضامن)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  2ت 
س يد بلفاع  شتوكة  2ت باها - 

87252  2ت باها  ملغرب.
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حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8831
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 05 أكتوبر 2021 تقرر حل 
  BOVINS BELFAA شركة  لتضامن 
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 
س يد  دو ر  2ت  مقرها  إلجتماعي 
 87252  - باها  بلفاع  شتوكة  2ت 
بسبب   : ل  نتيجة  باها  ملغرب   2ت 

تد عيات جائحة كوفيد19-.
و حدد مقر  لتصفية ب دو ر  2ت 
 - باها  بلفاع  شتوكة  2ت  س يد 

87252  2ت باها  ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( عبد  للطيف   2ت بويي 
زنقة مس ود  لوقفاوي  و عنو نه) ( 
رقم   5 أ   لحي  لحسني  نزكاا بلوك 
80000  كاد2ر  حي  لقدس    208

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   15 بتاريخ   البتد ئية بانزكاا  

2021 تحت رقم 2626/2021.
971I

FITO GEST

CK REAL ESTATE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FITO GEST
 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
CK REAL ESTATE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 2/25 

تاركة  لزد غية  - 0000ا مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
133067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 CK  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.REAL ESTATE

وكالة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقارية.

 25/2  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

مر كش  0000ا   - تاركة  لزد غية  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   :  لسيد كامل لود2ني 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد شفيق علي بولحد2د :  50 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  لود2ني  كامل   لسيد 

تاركة  ا12  رقم  تجزئة  ملصمودي 

0000ا مر كش  ملغرب.

بولحد2د  علي  شفيق   لسيد 

عنو نه) (   ملكيس 01 و 02 رقم 51 

 لنخيل ج 0000ا مر كش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  لود2ني  كامل   لسيد 

تاركة  ا12  رقم  تجزئة  ملصمودي 

0000ا مر كش  ملغرب

بولحد2د  علي  شفيق   لسيد 

عنو نه) (   ملكيس 01 و 02 رقم 51 

 لنخيل ج 0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 520اا1.

972I

retail holding  

بيست هيلث
شركة  ملساهمة
ت ييا متصرفيا

retail holding

 K.M. 3,5, Angle rue du Rif et

 route des Zaërs ، 10170، rabat

maroc

بيست هيلث «شركة   ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 3.5 ز وية 

 لريف طريق زعير لسوي�سي - 10000  

 لرباط   ملغرب.

«ت ييا متصرفيا»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

9ا590.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 23 دجنبر 2022

خالل  متصرفيا  ت ييا  تقرر 

 لسنو ت  ملالية  لتالية:  - 2022

 ألشخاص  لطبي يوا: 

)  ملمثل  -  ألشخاص  العتباريوا 

 لد ئم(: 

«شركة    II فوند  أميتيس   

متصرف  بصفتها   ملساهمة» 
ا زنقة  و لكائن مقرها  الجتماعي ب: 

لوكسومبورغ   - سطانفير،  روبرت 

بالسجل  و ملسجلة  لوكسومبورغ 

B214675  :لتجاري تحت رقم 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 1061.

973I

GLOFID

 RAWAN-TECH EX CHOICE

DECO
إعالا مت دد  لقر ر ت

GLOFID

196 شارع  لسفير بن عائشة  لطابق 

 لثاني  لرقم ا ، 20300،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 RAWAN-TECH EX CHOICE

DECO «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 46 زنقة 
سليني  - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
15275ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 30 شتنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

إستمر رية نشاط  لشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 46:  لذي 2نص على ما2لي: 
- لقر ر ت  لتي ستتخد في إطار أحكام 
 ملادة 86 من قانوا 13 فبر 2ر-1997 

صالحيات  لشكليات
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856688.
Iا97

ADEV Consulting sarl

ADEV CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

ADEV Consulting sarl
 AV MOHAMED BEN

 ABDELLAH Résidence Riyad
 AL ANDALOUS Bloc ‘A’ ENTRE
 SOL Nr 12 ، 92000، LARACHE

MAROC
ADEV CONSULTING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 

طنجة كم 5 بجانب محطة  فريقيا - 
93000 تطو ا  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

3ا73.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 03 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
بجانب محطة   5 «طريق طنجة كم 
تطو ا  ملغرب»   93000  -  فريقيا 
«شارع محمد بن عبد هللا إقامة  إلى 
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رياض  ألندلس بلوك A بيا  لطابقيا 
رقم 12 - 92000  ل ر ئش   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال ر ئش  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 58.
975I

ACS CONSEILS

3S DEVELOPPEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

ACS CONSEILS
 قامة محفاظ زنقة  لجز ئر  لطابق 

2 ، 26100، برشيد  ملغرب
3S DEVELOPPEMENT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ا مقرها  الجتماعي 356 

طريق  لجد2دة رقم 33  لطابق 5  - 
26000  لد ر لبيضاء.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.188795
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم تحويل   2011 ماي   20  ملؤرخ في 
 لشكل  لقانوني للشركة من «شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2013 تحت رقم 522533.
976I

MAGIC CONSEIL

ELEKEVOLU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MAGIC CONSEIL
 BD MOUKAWAMA ETG 6 81
 N° 11  – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ELEKEVOLU شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي اا1 زنقة 
محمد سميحة إقامة جوهرة  محمد 

سميحة  لطابق 6  لشقة 35 81 
شارع  ملقاومة  لطابق 6 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.411881
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  23 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    ELEKEVOLU
مقرها  وعنو ا  درهم   10.000
زنقة محمد سميحة  اا1   إلجتماعي 
إقامة جوهرة  محمد سميحة  لطابق 
شارع  ملقاومة   81  35 6  لشقة 
20000  لد ر  لبيضاء   6  لطابق 

 ملغرب نتيجة ل : توقف  لنشاط.
اا1  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
جوهرة   إقامة  سميحة  محمد  زنقة 
محمد سميحة  لطابق 6  لشقة 35 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  هشام    ل موري    لسيد)ة( 
7 رقم  عنو نه) ( سيدي  لخد2ر زنقة 
20000  لد ر  لبيضاء  1ا  أللفة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  خالد   ل موري    لسيد)ة( 
7 رقم  عنو نه) ( سيدي  لخد2ر زنقة 
20000  لد ر  لبيضاء  1ا  أللفة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
عبد  لرحيم   ل موري    لسيد)ة( 
 7 زنقة  سيدي  لخد2ر  عنو نه) (  و 
رقم 1ا  أللفة 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 852621.
977I

ste FIDOKOM sarl au

CHAL AMAN
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au
 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador
Maroc

CHAL AMAN شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 19ا 
تجزئة  لبستاا  - 62000  لناضور 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7ا252
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   26
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 CHAL  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AMAN
:  لفالحة  بإ2جاز  غرض  لشركة 

و النتاج  لحيو ني.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 19ا 
62000  لناضور   - تجزئة  لبستاا  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هشام   لسيد  ال2وبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  هشام   لسيد  ال2وبي 
حي بوس يد ت ز 2و 62000  لناضور 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  هشام   لسيد  ال2وبي 
حي بوس يد ت ز 2و 62000  لناضور 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5296.

978I

MOORE CASABLANCA

 ANFA » انفا رياليزاسيون
» REALISATION
إعالا مت دد  لقر ر ت

MOORE CASABLANCA
 ORIGIN OFFICE OASIS 78
 BIS RUE DES PAPILLONS

 EXTENSION ، 20410،
CASABLANCA MAROC
 ANFA » نفا رياليز سيوا 

REALISATION « «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  قامة 
ر مي 7، زنقة سبتة  لطابق  لثاني 
 ملكتب  لثامن - -  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
051ا3ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 19 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
رأس  زيادة  قرر  لجمع  ل ام  ما2لي: 
طريق  الكتتاب  لنقدي  عن   ملال 
درهم   3.507.800,00 بمبلغ 
إلى  درهم   100.000,00 من  ليمر 
طريق  عن   ، درهم   3.607.800,00
وثمانية   

ً
ألفا وثالثيا  خمسة  إنشاء 

 
ً
جد2د   

ً
سهما  )35.078( وسب يا 

 ، درهم   )100,00( بقيمة  سمية 
دمج  طريق  عن  بالكامل  مدفوعة 
في  لحساب  لجاري   ملستحقات 
للمساهميا، موزعة على  لنحو  لتالي 
طارق  هولد2نج  نفستسمنت   -  :
رياليتي  فينانسيير   - سهم   17.539
سهم.   17.539  نترناسيونال  فريك 
أي ما مجموعه خمسة وثالثيا ألًفا 
وثمانية وسب يا سهًما 35.078 سهم. 
على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
بسبب  لوضع  لصافي  ما2لي: 
قرر   ،  لذي 2قل عن ربع رأس  ملال 
رأس  ملال  تخفيض   لجمع  ل ام 
 ، درهم   1.607.800,00 بمقد ر 
درهم   3.607.800,00 من  ليمر 
وذلك   ، درهم   2.000.000,00 إلى 
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 36.078 بتخفيض عدد  ألسهم من 

بقيمة  سهم   20.000 إلى  سهًما 

درهم للسهم   100,00  سمية قدرها 

المتصاص  لخسائر لتي  وذلك 

درهم.   1.607.800,00 إلى  تصل 

قدر  لجمع  ل ام   ، ونتيجة ملا تقدم 

لرأس  ملال  لبالغ   لتوزيع  لتالي 

إلى  مقسمة  درهم   2.000.000,00

درهم   100,00 سهم بقيمة   20.000

هولد2نج  نفستسمنت   - منها:  لكل 

فينانسيير   - سهم   10.000 طارق  
 10.000 رياليتي  نترناسيونال  فريك 

ليكوا  ملجموع عشروا  لف  سهم. 

20.000 سهم.

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

تم   ، نتيجة للقر ر ت  ملذكورة أعاله 

من  لنظام   7 و   6 ت د2ل  لبند2ن 

على  لنحو  لتالي:  لبند   ألسا�سي 

 لسادس :  ملساهمات ساهم  لشركاء 

نقًد  كما 2لي:  - هولد2نج  نفستسمنت 

درهم  مليوا  بمبلغ  طارق 

فينانسيير   - درهم   1.000.000,00
بمبلغ  رياليتي  نترناسيونال  فريك 

درهم.   1.000.000,00 درهم  مليوا 

أي ما مجموعه مليوني درهم ، أي ما 

 2.000.000,00 ي ادل مليوني درهم 

سهم  ألف   20 ت ادل  درهم  لتي 

بالكامل.  لبند  ومدفوع  مكتتب 
تم تحد2د رأس  ر س  ملال    لسابع: 

 (2.000.000,00(  ملال بمبلغ مليوني 

ألف  عشرين  إلى  مقسمة  درهم، 

 (100,00( بمائة  سهم   )20.000(

، ومخصصة لشركاء  درهم لكل منها 

 لشركة على  لنحو  لتالي: - هولد2نج 

سهم   10.000 طارق    نفستسمنت 

رياليتي  نترناسيونال  فينانسيير   -

 فريك 10.000 سهم.  ي ما مجموعه 

 .(20.000 )سهم  عشرين ألف سهم 

أا  ألسهم  أدناه  2صرح  ملوق وا 

 لتي تمثل رأس  ملال قد تم  كتتابها 

ودف ها بالكامل.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي:  
 - 2لي:   كما  نقًد   ساهم  لشركاء 
بمبلغ  طارق  هولد2نج  نفستسمنت 
 - 1.000.000,00 درهم  مليوا درهم 
فينانسيير رياليتي  نترناسيونال  فريك 
 1.000.000,00 درهم  مليوا  بمبلغ 
مليوني  مجموعه  ما  أي  درهم. 
درهم  مليوني  ي ادل  ما  أي   ، درهم 
2.000.000,00 درهم  لتي ت ادل 20 

ألف سهم مكتتب ومدفوع بالكامل.
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي:  
مليوني  بمبلغ  رأس  ملال  تحد2د  تم 
مقسمة  درهم،   )2.000.000,00(
سهم   )20.000( ألف  عشرين  إلى 
 ، منها  لكل  درهم   )100,00( بمائة 
على  لشركاء  لشركة  ومخصصة 
 لنحو  لتالي: - هولد2نج  نفستسمنت 
فينانسيير   - سهم   10.000 طارق  
 10.000 رياليتي  نترناسيونال  فريك 
سهم.  ي ما مجموعه عشرين ألف 

سهم )سهم 20.000).
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855162.

979I

AMDEM

»iBayt» SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK
 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC

iBayt» SARL» شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي زنقة حسن بن 
مبارك   قامة  لخطابية عمارة ب 
 لطابف  الول رقم 3 كليز مر كش  

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
131987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   15
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 iBayt» : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.«SARL
وكالة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقارية.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
عبد  لكريم  لخطابي زنقة حسن بن 
ب  عمارة  مبارك   قامة  لخطابية 
مر كش   كليز   3 رقم   لطابف  الول 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 SOARES AZADE,  لسيدة 
حصة   REBECCA, CLARA  :  500

بقيمة 100 درهم للحصة.
 YOUNES  لسيد 
حصة   MOUNTASSIR  :  500

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 SOARES AZADE,  لسيدة 
عنو نه) (    REBECCA, CLARA

فرنسا ******* ******** فرنسا.
 YOUNES  لسيد 
فرنسا  عنو نه) (    MOUNTASSIR

******** ******** فرنسا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 SOARES AZADE,  لسيدة 
عنو نه) (    REBECCA, CLARA

فرنسا ***** ******* فرنسا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   26 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم -.

980I

NJ BUSINESS

CITTA CUCINA

إعالا مت دد  لقر ر ت

NJ BUSINESS

مكاتب مرينا مكتب رقم 19  لطابق 

 لتالث شارع عبد  لكريم بنجلوا 

 ملد2نة  لجد2دة فاس  ملغرب، 

30000، فاس  ملغرب

CITTA CUCINA  «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 595 

قط ة  رضية وفاء ا طريق صفرو 

فاس  - 30000 فاس   ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.71005

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 27 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تفويت حصص 

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

 SANTIAGO تغيير  السم من  ما2لي: 

 CITTA CUCINA لى  CUISINE

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ضافة مسير جد2د

قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

من  ملكتب  تحويل  ملقر  لرئي�سي 

طريق  مكتب  لصفاء  ا  28  لطابق 

 595 فاس  لى  رشيد  موالي  صفرو 

طريق صفرو  ا  وفاء  قط ة  رضية 

فاس 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6119.

981I



3447 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

MARTIN BECARD CONSULTING

 MARTIN BECARD
CONSULTING

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 MARTIN BECARD
CONSULTING

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 30 
شقة 8 زنقة موالي أحمد لوكيلي 
حساا - 10000  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
165973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
متبوعة  تسمية  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 MARTIN BECARD  : تسميتها 

.CONSULTING
تنظيم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لحفالت و لتظاهر ت.
عمارة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
30 شقة 8 زنقة موالي أحمد لوكيلي 

حساا - 10000  لرباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و ل ائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد مارطاا شارل نويل ماري 
مسفيوة  شارع  ا1  عنو نه  بيكارد 

مابيال 10000  لرباط  ملغرب.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد مارطاا شارل نويل ماري 

مسفيوة  شارع  ا1  عنو نه  بيكارد 

مابيال 10000  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2023 تحت رقم 1010.

982I

NOUR EVO SARL

NOUR EVO نور إيفو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NOUR EVO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 9ا 

 لطابق  لسفلي زنقة سيدي حمزة 

 ملحيط - 52000  لرشيد2ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

16671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

نور   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

إ2فو  

غرض  لشركة بإ2جاز : بيع  ألجهزة 

 مل لوماتية و  ملكتبية

9ا  رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

حمزة  سيدي  زنقة   لطابق  لسفلي 

 ملحيط - 52000  لرشيد2ة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 600  :  لسيد أكوناض نور لد2ن 

حصة بقيمة 60.000 درهم للحصة.

00ا   : محسن  أكوناض   لسيد 

حصة بقيمة 0.000ا درهم للحصة.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد أكوناض محسن عنو نه) ( 
زنقة سيدي حمزة  ملحيط  9ا  رقم 

52000  لرشيد2ة  ملغرب.
نور لد2ن  أكوناض   لسيد 
عنو نه) ( رقم 9ا زنقة سيدي حمزة 

 ملحيط 52000  لرشيد2ة  ملغرب.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد أكوناض محسن عنو نه) ( 
زنقة سيدي حمزة  ملحيط  9ا  رقم 

52000  لرشيد2ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالرشيد2ة   البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم -. 16671
983I

FLASH ECONOMIE

MCJINVESTMENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MCJINVESTMENT
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالد ر 
تم   2023 فبر 2ر   3 بتاريخ   لبيضاء 
ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد باملميز ت  ملبينة فيما 2لي:
-  لتسمية  الجتماعية:   

 .MCJINVESTMENT
ذ ت  شركة  -  لشكل  لقانوني: 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
-  لهدف  الجتماعي:  إل2جار 

 ملوسمي وإد رة  إل2جار قصير  ألجل.
-  ملقر  الجتماعي: 10 زنقة  لحرية 

 لطابق 3  لشقة 5،  لد ر  لبيضاء.
-  ملدة  الجتماعية: 99 سنة  بتد ء 

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
حدد  -  لرأسمال  الجتماعي: 
درهم   10.000 في  رأسمال  لشركة 
 100 100 حصة من فئة  موزع على 
درهم للحصة  لو حدة،  كتتبت كلها 
محررة للشريك  لوحيد  لسيد فناا 

جليل. 

تم ت ييا  لسيد فناا  -  لتسيير: 
جليل كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
من  تبتدئ  -  لسنة  الجتماعية: 
فاتب 2نا2ر وتنتهي 31 ديسمبر من كل 
سنة ماعد   لسنة  ألولى تبتدئ من 

تاريخ  لتسجيل.
باملحكمة  تم  -  إل2د ع  لقانوني: 
 8 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 
 857556 رقم  تحت   2023 فبر 2ر 
رقم571179.                                                                                                      لسجل  لتجاري 

للنشر و لبياا 
984I

FLASH ECONOMIE

FJMANAGEMENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FJMANAGEMENT
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالد ر 
تم   2023 فبر 2ر   3 بتاريخ   لبيضاء 
ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد باملميز ت  ملبينة فيما 2لي:
-  لتسمية  الجتماعية:   

 .FJMANAGEMENT
ذ ت  شركة  -  لشكل  لقانوني: 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
-  لهدف  الجتماعي: إنشاء وتطوير 

وإد رة  ملو قع  إللكترونية.
-  ملقر  الجتماعي: 10 زنقة  لحرية 

 لطابق 3  لشقة 5،  لد ر  لبيضاء.
-  ملدة  الجتماعية: 99 سنة  بتد ء 

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
حدد  -  لرأسمال  الجتماعي: 
درهم   10.000 في  رأسمال  لشركة 
 100 100 حصة من فئة  موزع على 
درهم للحصة  لو حدة،  كتتبت كلها 
محررة للشريك  لوحيد  لسيد فناا 

جليل. 
تم ت ييا  لسيد فناا  -  لتسيير: 
جليل كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
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من  تبتدئ  -  لسنة  الجتماعية: 
فاتب 2نا2ر وتنتهي 31 ديسمبر من كل 
سنة ماعد   لسنة  ألولى تبتدئ من 

تاريخ  لتسجيل.
باملحكمة  تم  -  إل2د ع  لقانوني: 
 8 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 
 857359 رقم  تحت   2023 فبر 2ر 

 لسجل  لتجاري رقم571177.
للنشر و لبياا 

985I

COG

مدرسة الحالقة بوعزة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

مدرسة  لحالقة بوعزة  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي بل قيد 
رقم 3/502 س و حة سيدي  بر هيم 

مر كش مر كش 0000ا مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
132821

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : مدرسة 

 لحالقة بوعزة.
مدرسة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

تكوين  لحالقة.
بل قيد   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم 502/3 س و حة سيدي  بر هيم 
مر كش  0000ا  مر كش  مر كش 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد س يد  لد 2ز :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   :  لسيد عبد  لكريم  لكارح 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  س يد  لد 2ز   لسيد 
دكالة  باب  درب  لجد2د   156 رقم 

مر كش 0000ا مر كش   ملغرب.
عبد  لكريم  لكارح   لسيد 
دو ر  والد بل كيد ب رقم  عنو نه) ( 
و حة سيدي  بر هيم  لويد ا   918

مر كش  0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لكريم  لكارح   لسيد 
دو ر  والد بل كيد ب رقم  عنو نه) ( 
و حة سيدي  بر هيم  لويد ا   918

مر كش  0000ا مر كش  ملغرب
عنو نه) (  س يد  لد 2ز   لسيد 
دكالة  باب  درب  لجد2د   156 رقم 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 144228.

986I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

ريف ريج
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ريف ريج شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 
موالي رشيد عمارة مغني شقة رقم 

22  - 5000ا ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11567

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2021 ماي   07
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
ريف   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

ريج.
إقامة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مؤقتة
تنظيم  ألحد ث  لسياحية

د ر  لضيافة.
طريق   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
موالي رشيد عمارة مغني شقة رقم 

22  - 5000ا ورز ز ت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : س يد  مر ني  محمد   لسيد 
1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم 

للحصة.
 : س يد  مر ني  محمد   لسيد 

1000 بقيمة 100.000 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
س يد  مر ني  محمد   لسيد 
سيت  ملنصور  لذهبي  عنو نه) ( 

رقم29ا 5000ا ورز ز ت  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
س يد  مر ني  محمد   لسيد 
سيت  ملنصور  لذهبي  عنو نه) ( 

رقم29ا 5000ا ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 22 2ونيو 

2021 تحت رقم 677.

987I

CABINET BOURHIL HASSAN

LINA ENGINEERING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOURHIL HASSAN
 RUE VERDUN RES ELISA APT A

، 90010، TANGER MAROC
LINA ENGINEERING شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لسالم بن بحوت تجزئة عشوب 

3 قط ة ا10  لطابق 1 رقم 1 على 
 ليسار بطنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

130521
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 غشت   08
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LINA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.ENGINEERING
جميع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 ألعمال  لكهربائية  ل امة و لتركيب 

و لصيانة.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
عبد  لسالم بن بحوت تجزئة عشوب 
على   1 رقم   1 ا10  لطابق  قط ة   3
طنجة   90000  - بطنجة   ليسار 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
: علي    لسيد  لرياني  ألشهب 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 
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و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

علي   لسيد  لرياني  ألشهب 
طنجة   90000 بلجيكا  عنو نه) ( 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
علي   لسيد  لرياني  ألشهب 
طنجة   90000 بلجيكا  عنو نه) ( 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
شتنبر   16 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2022 تحت رقم 10017.
988I

كومافيد

 SOCIETE TELECOM EST
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

كومافيد
10 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

60000، وجدة  ملغرب
 SOCIETE TELECOM EST SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق عيا 
 لسر ق حي  لسالم زنقة ص رقم 12 

- 60000 وجدة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
503ا1.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2002 تقرر حل  30 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
  SOCIETE TELECOM EST SARL
درهم   300.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق عيا 
 لسر ق حي  لسالم زنقة ص رقم 12 - 
60000 وجدة  ملغرب نتيجة ل : عدم 
أسست  بأهد ف  لتي  قيام  لشركة 

من أجلها.
طريق  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
عيا  لسر ق حي  لسالم زنقة ص رقم 

12  - 60000 وجدة  ملغرب. 
و عيا:

و  كبر ا  محمد    لسيد)ة( 
حي  عيا  لسر ق  طريق  عنو نه) ( 
 60000  12 رقم  ص  زنقة   لسالم 

وجدة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
طريق   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 
عيا  لسر ق حي  لسالم زنقة ص رقم 

12
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   16 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2022 تحت رقم 2017.
989I

IBK Consulting

SILVER VALLEY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
SILVER VALLEY  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ب ا رقم 
3 عمارة 1 مشروع تد رت شارع 
 لجيش  مللكي  - 80030  كاد2ر 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.50177

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2022 دجنبر   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
«500.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   600.000» إلى  درهم» 
أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120348.
990I

كومافيد

 SOCIETE TARBAMIS
PROJET SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

كومافيد

10 شارع عبد هللا شفشاوني وجدة ، 

60000، وجدة  ملغرب

 SOCIETE TARBAMIS PROJET

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

أقحو ا شقة رقم 20 حي زهور شارع 
ز 2د  بن سلطاا  - 60000 وجدة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32181

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2019 2ونيو   20  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 SOCIETE TARBAMIS PROJET

10.000 درهم  SARL  مبلغ رأسمالها 

زنقة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

أقحو ا شقة رقم 20 حي زهور شارع 
وجدة   60000  - سلطاا   ز 2د  بن 

 ملغرب نتيجة ل : عدم قيام  لشركة 

باألهد ف  لتي أسست من أجلها.

زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

أقحو ا شقة رقم 20 حي زهور شارع 
وجدة   60000  - سلطاا   ز 2د  بن 

 ملغرب. 

و عيا:

و  مد ني  حورية    لسيد)ة( 
رقم  شقة  أقحو ا  زنقة  عنو نه) ( 

حي زهور شارع ز 2د  بن سلطاا    20

)ة(  كمصفي  وجدة  ملغرب   60000

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
زنقة   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

أقحو ا شقة رقم 20 حي زهور شارع 
ز 2د  بن سلطاا 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   27 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2022 تحت رقم 2096.
991I

TRANSCONS NEGO

TRANSCONS NEGO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TRANSCONS NEGO
 BD ZERKTOUNI ATAGE 46

 2 APPT N 6 ، 20006،
CASABLANCA MAROC

TRANSCONS NEGO شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 2 رقم 6  لد ر 
 لبيضاء - 28810  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

564071
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر  ا1 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANSCONS NEGO
خدمات   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عامة و آشغال  لبناء.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 46 شارع 
6  لد ر  رقم   2  لزرقطوني  لطابق 
28810  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 لسيد  2ار  دريس :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  2ار  دريس عنو نه) (  قامة 
 01 رقم   183 9  قامة  زنقة   لزوبير 

 لولفة 20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  2ار  دريس عنو نه) (  قامة 
 01 رقم   183 9  قامة  زنقة   لزوبير 

 لولفة 20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

نونبر 2022 تحت رقم 848463.

992I

CABINET BEN-YAHIA

LUX DECOR EVENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CABINET BEN-YAHIA

120، شارع محمد  لخامسـ  إقامة 

 لسالم  للطابق  لثالث رقم ا2ـ  

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب

LUX DECOR EVENT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي رشيد  قامة  لشاطئ  لذهبي 

)ب( - 90000 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.86493

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   09 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

ت ازتي  2زيد  )ة(  تفويت  لسيد 

500 حصة  جتماعية من أصل 500 

منير فائز  )ة(  حصة لفائدة   لسيد 

بتاريخ 09 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

2نا2ر   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 261913.

993I

Bennani & Associes

 MIDDLE EAST RADIO
TELEVISION MOROCCO

إعالا مت دد  لقر ر ت

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
 MIDDLE EAST RADIO

TELEVISION MOROCCO «شركة  
 ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 11 شارع 
عالل بن عبد هللا،  لرباط - 10000 

 لرباط  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.121691

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 15 شتنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
ساباتيني عضو  وليام  ت ييا  لسيد 

مجلس  الد رة
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
عضو  مكي  محمد  ت ييا  لسيد 

مجلس  الد رة
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
من  سهما   )390( بيع  على   ملو فقة 
فرناند2ز  ميغيل  ألبرتو  قبل  لسيد 

لفائدة  لسيدة آا رويل نوبل
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ملو فقة على بيع )300( سهم مسجل 

للسيد وليم ساباتيني 
قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

م ا2نة باملساهمة  لجد2دة
قر ر رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
من  ب  ،  لفقرة  ا1  ت د2ل  ملادة 

 لنظام  ألسا�سي للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  ا1:  لذي  رقم  بند 

ما2لي:...
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
دجنبر   28 بتاريخ   لتجارية بالرباط  

2022 تحت رقم 10927.

Iا99

CABINET BEN-YAHIA

EVENTCOM MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CABINET BEN-YAHIA
120، شارع محمد  لخامسـ  إقامة 
 لسالم  للطابق  لثالث رقم ا2ـ  
طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب

EVENTCOM MAROC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 23 شارع 
كارنو  لدور  لخامس رقم 5 - 90000 

طنجة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.114607

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   09 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
ت ازتي  2زيد  )ة(  تفويت  لسيد 
300 حصة  جتماعية من أصل 300 
منير فائز  )ة(  حصة لفائدة   لسيد 

بتاريخ 09 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
2نا2ر   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 261914.
995I

OUASSINI

RANIA EVENTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

OUASSINI
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
RANIA EVENTS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي طنجة 

 لبالية, 27 زنقة شاطئ  لرمال 
 لذهبية تجزئة  ريماس 3ا - 9000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

171ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RANIA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EVENTS
تنظيم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لحفالت.
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
طنجة  لبالية, 27 زنقة شاطئ  لرمال 
 9000  - 3ا   لذهبية تجزئة  ريماس 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : ربيع  2رير   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 250   :  لسيد عبد  لكريم  2رير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
: كردودي كواللي    لسيدة  سماء 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  ربيع  2رير    لسيد 
طنجة  لبالية تجزئة  ريماس رقم 3ا 

90000 طنجة  ملغرب.
 لسيد عبد  لكريم  2رير عنو نه) ( 
تجزئة  لوعزيزة سد تانسيفت زنقة 1 
رقم 9 شقة 2 93150 مارتيل  ملغرب.
كواللي  كردودي   لسيدة  سماء 
عنو نه) ( مجمع رياض طنجة  لشطر 
37  جزنا2ة   رقم   1 طابق   2 أ عمارة 

90000 طنجة   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  ربيع  2رير    لسيد 
طنجة  لبالية تجزئة  ريماس رقم 3ا 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1031.
996I



3451 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

Bennani & Associes

TIDSI GAZ
إعالا مت دد  لقر ر ت

Bennani & Associes
 Marina Casablanca B5 ، 20030،

Casablanca Maroc
TIDSI GAZ «شركة   ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: منطقة 
عنزة  لصناعية ) ملنطقة  لساحلية( 

- 80000 أكاد2ر  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.41969

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 06 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: م ا2نة  ستقالة  لسيد جورج 
هشام  و لسيد  روبرتس،  ألكسندر 
نبيل  و لسيد  منصف  ل لوي، 
و لسيدة هند أمزياا من  مذكوري، 

مهامهم كأعضاء مجلس  إلد رة؛
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
باستقالة  لسيد جورج  أخذ  ل لم 
ألكسندر روبرتس من مهامه كرئيس 
ملجلس  إلد رة وكمد2ر عام و لسيدة 
هند أمزياا من منصبها كنائب للمد2ر 

 ل ام؛
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
مجلس إد رة  لشركة  ت ييا أعضاء 
•  لسيد عبد    :  ألشخاص  آلتييا 
و لسيدة أمينة كور�سي؛   • هللا و لي؛ 
و لسيد   • و لسيد إبر هيم كهفي؛   •
خليفة حنفي؛ • فيفو إنيرجي  ملغرب؛  
 • و  توتال  نرجيز ماركتينغ  ملغرب؛   •

شركة غروب أكسيس.
على  2نص  ا:  لذي  رقم  قر ر 
مال  لشركة  رأس  رفع  قر ر  ما2لي: 
نقد  بمقد ر تس ة وخمسيا مليوا 
 (59.700.000( ألف  وسب مائة 

درهم؛
قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 
ملجلس  إلد رة  تفويض  لصالحيات 
بغرض  لتنفيذ  لنهائي لقر ر رفع رأس 

مال  لشركة؛ 

قر ر رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
و عتماد  لصيغة  مل دلة  ت د2ل 

للنظام  ألسا�سي.
قر ر رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
رئيسا  حنفي  خليفة  ت ييا  لسيد 

جد2د  ملجلس إد رة  لشركة؛
قر ر رقم 8:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت ييا  لسيد بيامي أوفيا مد2ر  عاما 

جد2د  مع تقييد  لصالحيات
قر ر رقم 9:  لذي 2نص على ما2لي: 
رأس  لرفع  م ا2نة  لتنفيذ  لجزئي 
مال  لشركة بمساهمة نقد2ة قدرها 
وسب مائة  مليوا  وخمسوا  تس ة 
)59.700.000( درهم، وذلك بتحرير 
وسب مائة  مليوا  وعشرين  تس ة 

ألف )29.700.000( درهم
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  رقم...:  لذي  بند 

ما2لي:....
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120250.
997I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE R.K 
DEVELOPPEMENT

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة
 ئتمانية سبع عيوا

حي نور  رقم 46 شارع  لحسن  لثاني
سبع عيوا مكناس

 SARL-AU » SOCIETE R.K»
   DEVELOPPEMENT

محدودة  ملسؤولية  شركة 
للشريك  لوحيد

رأس مالها 00, 000 10 درهم
 ملحل  لتجاري دو ر  2ت  لربع  2ت 

والل بطيط  لحاجب
 58161 رقم  لسجل  لتجاري 

مكناس
 ملوضوع  تأسيس شركة 

بمقت�سى  هذه  لشركة  أسست 
 23/01/2023 بتاريخ   ل قد  ل رفي 

 ملتضمن للبيانات  لتالية من طرف 
 لسيد لغريفي رفيق  

خصائصها كالتالي: 
محدودة  شركة  شكل  لشركة   

 ملسؤولية للشريك   
ذ ت  لشريك  «ش.م.م.   لوحيد 

 لوحيد».
 لتسمية 

 SOCIETE R.K
 DEVELOPPEMENT « SARL-AU
                                                                                                                 : «

 ملوضوع:
ـ  لزر عة      ـ بيع  لفو كه و لخضر  
مقاول في أشغال مختلفة ومو د  ـ 
 لبناء                                                                                             
ـ بيع  ألجهزة  مل لوماتية و ملكتبية                                                                                                 
جميع  ل مليات  عامة  وبصفة 
و ملالية   ملنقولة  ل قارية  لتجارية 
 لتي 2مكن أا تتصل بصفة مباشرة 
أو  أو غير مباشرة بموضوع  لشركة 
تطور  لشركة  إلى  تؤدي  آا  2مكن 

 ملذكورة.
 ملقر  الجتماعي       ملحل  لتجاري 
بطيط  والل  دو ر  2ت  لربع  2ت 

 لحاجب
سنة تبتدئ من تاريخ   99  ملدة   

تسجيل  لشركة.
 10  000  ,00 رأسمال  لشركة     
حصة قيمة   100 درهم مقسمة إلى 
كل و حدة منها 00, 100 درهم منحت 

كالتالي: 
حصة                                   100  لسيد لغريفي رفيق 

00, 000 10 درهم 
2رجع  إمضاء  لشركة  تسييرو 
لغريفي  للسيد  و إلمضاء   لتسيير 

رفيق ملدة غير محدودة.
 31 2نا2ر إلى   1 سنة  لشركة من 

دجنبر. 
توزيع  ألرباح

ب د خصم  ملصاريف و لتحمالت 
في  لقانوا  إليها   لقانونية  ملشار 

 لتأسي�سي وب د خصم 5% لتكوين
فاا  لربب   الحتياطي  لقانوني 
 لصافي 2قسم بيا  لشركاء كل حسب 
مال  رأس  في  حصصه  الجتماعية 

 لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
2وم  بمكناس  باملحكمة  لتجارية 

06/02/2023 تحت رقم 58161.
998I

FLASH ECONOMIE

RCH TECHNOLOGIE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RCH TECHNOLOGIE  شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 2  لشقة  رقم 6  

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571187
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RCH  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TECHNOLOGIE
تركيب   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

كهربائي ، تاجر.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 46 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 2  لشقة  رقم 6  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مو ت  رشيد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
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و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مو ت  رشيد   لسيد 
تجزئة باب  نا�سي م س 03 مدخل 01 
رقم 16  هل  لغالم  لبرنو�سي 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  مو ت  رشيد   لسيد 
تجزئة باب  نا�سي م س 03 مدخل 01 
رقم 16  هل  لغالم  لبرنو�سي 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857597.

999I

FLASH ECONOMIE

ESPOBRA 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ESPOBRA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
م ركة  نو ل رقم 16 طابق  الر�سي 

رقم 3  - 93000 تطو ا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32861
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ESPOBRA
أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملتنوعة.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
طابق  الر�سي   16 م ركة  نو ل رقم 

رقم 3  - 93000 تطو ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 50   :  لسيد  بر هيم  لش يري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 CASTRO SANCHEZ  لسيد 
 100 بقيمة  حصة   RUBEN :  50

درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  بر هيم  لش يري 
بن  جماعة  حومة  الزهار  عنو نه) ( 

قريش 93000 تطو ا  ملغرب.
 CASTRO  لسيد 
عنو نه) (   SANCHEZ RUBEN
 C.MAGALLANES 12 P02
 TERRASSA BARCELONA

.ESPAGNE
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  بر هيم  لش يري 
بن  جماعة  حومة  الزهار  عنو نه) ( 

قريش 93000 تطو ا  ملغرب
 CASTRO  لسيد 
عنو نه) (   SANCHEZ RUBEN
 C.MAGALLANES 12 P02
 TERRASSA BARCELONA

ESPAGNE
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2797.

1000I

KOLCHI HDAK

KOLCHI HDAK SARL AU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOSPACE
رقم 80،  لطابق  لثاني، نهج  لتحرير 

- 000ا2  لجد2دة  ملغرب
 MOSPACE SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 80، 

 لطابق  لثاني، نهج  لتحرير - 000ا2 

 لجد2دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

20307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOSPACE SARL AU

تأجير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

أو  و  ستغالل  ل قار ت  ململوكة 

 ملؤجرة.
: رقم 80،  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 لطابق  لثاني، نهج  لتحرير - 000ا2 

 لجد2دة  ملغرب

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محمد  لسالك   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لسالك عنو نه) ( 

237،  لزنقة 300، شارع  لزرقطوني 

000ا2  لجد2دة  ملغرب.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد  لسالك عنو نه) ( 

237،  لزنقة 300، شارع  لزرقطوني 

000ا2  لجد2دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد2دة بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 1ا1.

1001I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

TURKISH AIRLINES
ت ييا مد2ر عام

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

5ا شارع أنفا  لطابق 7، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

TURKISH AIRLINES - فرع  لد ر 

 لبيضاء

وعنو ا مقرها  الجتماعي 226 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  ألر�سي - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

ت ييا مد2ر فرع  لد ر  لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.139091

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 29 دجنبر 2022

 ILYAS ت ييا  لسيد)ة(  تقرر 

شركة   لفرع  مد2ر     SEYFULLAH

بالد ر   TURKISH AIRLINES

 لبيضاء بتاريخ 29 دجنبر 2022

وتتمثل  لصالحيات  ملخولة 

بصفته مد2ر مكتب  لد ر  فيما 2لي: 

و بمناسبة كافة  إلجر ء ت   لبيضاء 

 ملت لقة بأنشطة  ملكتب 2خول له:

أنو ع  مل امالت  جميع  إجر ء   -

باسم  لشركة ونيابة عنها

جميع  لدى  تمثيل  لشركة   -

 ، و لطبي ييا   ألشخاص  مل نوييا 

وجميع  لسلطات  ملختصة في  ملغرب 

، و إلد ر ت  ألجنبية دوا حصر

- إبر م عقود  إل2جار وإنهائها بكافة 

أنو عها وإبر م عقود  لتأميا وإنهائها

وإغالق  لحسابات  فتب   -

 ملصرفية لدى  ألبناك باسم  لشركة 

وفتب حسابات  لشيكات  لبر2د2ة   ،

وإ2د ع  ألمو ل في هذه  لحسابات   ،

، وسحب  ألمو ل منها وتنفيذ جميع 

وتوقيع  ل قود   ، أنو ع  مل امالت 

 ، نقاط  لبيع  وعقود   ،  ملصرفية 

وإجر ء   ، وعقود  لتحصيل  لنقدي 

جميع  مل امالت أمام  لبنوك

أنو ع  ملر سالت  -  ستالم جميع 

وتوقيع جميع مستند ت  لد2ن.
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أنو ع  جميع  ومتاب ة  -  لسماح 
مدعى  أو  كمدعي  سو ء   ،  لنز عات 

عليه ، وتمثيل  لشركة في  ملحكمة
آخر  شخص  أي  إلى  تفويض   -
،  لصالحيات  ملذكورة  مناسًبا  2ر ه 
أعاله و ملت لقة بفتب وتشغيل  ملكتب 

 لتمثيل
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 853782.

1002I

إ2ماك ديستري

UMAG DISTRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NES PARK  نيس بارك
  ملركب  لتجاري بن تاج رقم 20، 

60000، وجدة  ملغرب
NES PARK  نيس بارك

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  الجتماعي  ملركب 
 لتجاري بن تاج  ملحل رقم   20 

60000 وجدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9ا05ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 القتضاء بمختصر تسميتها :
NES PARK  نيس بارك
غرض  لشركة بإ2جاز:

أعمال  لصيانة و  لتركيب  لكهرباء 
و  لترصيص  و  ملكيفات  و  لتهوية 

 لصحي 
مختلف  الجهزة  في   لتجارة 

 لكهرومنزلية
و  لتصد2ر  الجهزة   إلستر د 

 لكهرومنزلية .

:  ملركب  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لتجاري بن تاج رقم 20   ، 60000، 
وجدة  ملغرب - 60030 وجدة  ملغرب

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة: 99 سنة

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة: 
درهم، مقسم كالتالي :

 50000 بنطالب   عماد   لسيد 
من أصل  جزء   500 درهم ما ي ادل 

 لشركة
بنسليماا   هللا  سيف   لسيد 
جزء   500 ما ي ادل  درهم    50000

من أصل  لشركة
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء
عنو نه  بنطالب   عماد   :  لسيد 
 16 رقم  حي �سي لخضر زنقة ب63   :

60000 وجدة  ملغرب
بنسليماا   هللا  سيف   :  لسيد 
عنو نه : حي  ملستقبل زنقة  لضحى 3 

رقم 31 60000 وجدة  ملغرب
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة 
عنو نه  بنطالب   عماد   :  لسيد 
 16 رقم  حي �سي لخضر زنقة ب63   :

60000 وجدة  ملغرب
بنسليماا   هللا  سيف   :  لسيد 
عنو نه : حي  ملستقبل زنقة  لضحى 3 

رقم 31 60000 وجدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر    06 بتاريخ  بوجدة   لتجارية 

2023 تحت رقم  486
1003I

فيديسير بسمة شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة د ت 

 لشريك  لوحيد

أبراج انفست
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

فيديسير بسمة شركة د ت 
 ملسؤولية  ملحدودة د ت  لشريك 

 لوحيد
تجزئة عثماا زنقة 12 رقم 39-37 
عيا  لشق  لد ر  لبيضاء ، 70ا20، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

أبر ج  نفست شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 زنقة 

أحمد  ملجاطي إقامة  أللب  لطابق 

 ألول رقم 8  مل اريف - 20370  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.371955

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  12 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد أبر ج  نفست  مبلغ 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

أحمد  زنقة   13 مقرها  إلجتماعي 

إقامة  أللب  لطابق  ألول   ملجاطي 

20370  لد ر   - 8  مل اريف  رقم 

:  ظروف   لبيضاء   ملغرب نتيجة ل 

 قتصاد2ة.

زنقة   13 و حدد مقر  لتصفية ب 

أحمد  ملجاطي إقامة  أللب  لطابق 

 ألول رقم 8  مل اريف - 20370  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب. 

و عيا:

و  بسوما  رشيد     لسيد)ة(  

بير  نزر ا  شارع    191 عنو نه) (  

20370  لد ر  لبيضاء     1 طابق 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856397.

Iا100

AZ CONSULTANTS

B 6 CAPITAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULTANTS

1ا1 شارع حسن  ألول،  لطابق 

 لر بع ، 20000،  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

B 6 10.000 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 1ا1 

شارع  لحسن  ألول  لطابق  لر بع 

 لد ر لبيضاء 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569651

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 B 6  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.10.000

إد رة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ألور ق  ملالية.

1ا1   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع  لحسن  ألول  لطابق  لر بع 

20000  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50   :  لسيد 2ونس  بن بوجيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة زينب  رطل بناني  الشقر :  

10 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 10   :  لسيدة كنزة   بن بوجيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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 لسيدة  عالية   بن بوجيدة :  10 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 10   : ليليا  بن بوجيدة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لشركة  سلمى  بن بوجيدة :  10 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوجيدة  2ونس  بن   لسيد 

سيال  أغمات  زنقة   21 عنو نه) ( 

20000   لبيضاء    لحقل  لطويل 

 ملغرب.

 لسيدة زينب  رطل بناني  الشقر 

سيال  أغمات  زنقة   21 عنو نه) ( 

20000   لبيضاء    لحقل  لطويل 

 ملغرب.

بوجيدة  كنزة   بن   لسيدة 

سيال  أغمات  زنقة   21 عنو نه) ( 

20000  لبيضاء   لحقل  لطويل 

 ملغرب.

بوجيدة  عالية   بن   لسيدة 

سيال  أغمات  زنقة   21 عنو نه) ( 

20000  لبيضاء   لحقل  لطويل 

 ملغرب.

بوجيدة  ليليا  بن   لسيدة 

سيال  أغمات  زنقة   21 عنو نه) ( 

20000  لبيضاء   لحقل  لطويل 

 ملغرب.

بوجيدة  سلمى  بن   لسيدة 

سيال  أغمات  زنقة   21 عنو نه) ( 

20000  لبيضاء   لحقل  لطويل 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بوجيدة  2ونس  بن   لسيد 

سيال  أغمات  زنقة   21 عنو نه) ( 

20000  لبيضاء    لحقل  لطويل 

 ملغرب

 لسيدة زينب  رطل بناني  الشقر 

سيال  أغمات  زنقة   21 عنو نه) ( 

20000  لبيضاء    لحقل  لطويل 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00855772.

1005I

orient compt

 STE AL MASRIA AL

 FARANSIA POUR LE

 COMMERCE ET LA

DISTRIBUTION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC

 STE AL MASRIA AL FARANSIA

 POUR LE COMMERCE ET LA

DISTRIBUTION شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لشقة 15 

عمارة ل لج زنقة بني مرين  الطابق 

 لتاني - 60000  وجدة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0507ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 2ونيو   28

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 AL MASRIA AL FARANSIA

 POUR LE COMMERCE ET LA

.DISTRIBUTION

:  لتصد2ر  غرض  لشركة بإ2جاز 

و الستير د.

 لتجارة  لدولية و لتوزيع.

عنو ا  ملقر  الجتماعي :  لشقة 15 

بني مرين  الطابق  زنقة  ل لج  عمارة 

 لتاني - 60000  وجدة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  حمد محمد فرج س ادة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  حمد محمد فرج س ادة 

00000   لغربية   عنو نه) (   لغربية  

مصر.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  مروة  لر بحي   لسيدة 

ظهرملحلة حي  لفرح زنقة  لبهجة رقم 

18 60000 وجدة   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2466.

1006I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ADJUD AAMAR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  ل مارة 91  لحي  لحسني 

منطقة  ألنشطة  القتصاد2ة ، 

46300،  ليوسفية  ملغرب

ADJUD AAMAR شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

 جنديس رقم 135 - 46300 

 ليوسفية  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1463

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2023 2نا2ر   19 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

«00.000ا درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 

أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 20.

1007I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

D.M.K BUSINESS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  ل مارة 91  لحي  لحسني 

منطقة  ألنشطة  القتصاد2ة ، 

46300،  ليوسفية  ملغرب

D.M.K BUSINESS شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لتقدم 
زنقة  لوند ل رقم 28  لطابق 

 الر�سي - 46300  لسوسفية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 D.M.K : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUSINESS

غرض  لشركة بإ2جاز : بيع  ألثاث 

و للو زم  ملكتبية.
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أشغال مختلفة و  لبناء

نقل  لبضائع لحساب  لغير.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 لتقدم زنقة  لوند ل رقم 28  لطابق 

 الر�سي - 46300  لسوسفية  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خالد  دريهم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خالد  دريهم عنو نه) ( حي 

 لتقدم زنقة  لوند ل رقم 28 46300 

 ليوسفية  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد خالد  دريهم عنو نه) ( حي 

 لتقدم زنقة  لوند ل رقم 28 46300 

 ليوسفية  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 23.

1008I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SELBAN
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  ل مارة 91  لحي  لحسني 

منطقة  ألنشطة  القتصاد2ة ، 

46300،  ليوسفية  ملغرب

SELBAN شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لحي 

 ملحمدي مركز سيدي أحمد رقم 01 

 لكنتور - 46202  ليوسفية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3563

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SELBAN

أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

VRD لحفر و لصرف  لصحي و 

نقل  لبضائع لحساب  لغير

كر ء  مل د ت و آلالت.

:  لحي  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 01  ملحمدي مركز سيدي أحمد رقم 

 لكنتور - 46202  ليوسفية  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد عفوهللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد عفوهللا عنو نه) ( 

 46300 رقم23  حي  لنهضة زنقة02 

 ليوسفية  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد عفوهللا عنو نه) ( 

 46300 رقم23  حي  لنهضة زنقة02 

 ليوسفية  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم ا2.

1009I

IRIS WELLNESS

IRIS WELLNESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

IRIS WELLNESS
10,زنقة و شنطن  لطابق  لسفلي 
رقم ا ، 20060،  لد ر  لبيضاء 

MAROC
IRIS WELLNESS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ركن 

عمر  لخيام وشارع  لبانفسج بات 
ب شقة ا0  لطابق 1 بوسيجور - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.431603

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 
 IRIS شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
WELLNESS  مبلغ رأسمالها 25.000 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي ركن 
بات  وشارع  لبانفسج  عمر  لخيام 
 - بوسيجور   1 ا0  لطابق  ب شقة 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب  نتيجة 

ل : عدم تحقيق  لهدف  إلجتماعي.
و حدد مقر  لتصفية ب ركن عمر 
 لخيام وشارع  لبنفسج بات ب شقة 
 20000  - بوسيجور   1 ا0  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  سوساا   لطالبي   لسيد)ة( 
بابيتري  زنقة  مكرر   17 عنو نه) ( 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب  

كمصفي )ة( للشركة.
و  بوزيد  نو ل    لسيد)ة(  نيسة 
زنقة  لساقية  ماها  فيال  عنو نه) ( 
محمد  شارع   800  .6 كلم   لحمر ء 
10000  لرباط   لسادس  لسوي�سي 

 ملغرب  كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857250.

1010I

challengeaudit

AIRTA TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

challengeaudit

 rue antsirabé imm 8 n 6 V.N

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

AIRTA TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لن يم 5 

نرجس 1 رقم 70 - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 غشت   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AIRTA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX

:  ألشغال  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ملختلفة أو  لبناء.

 5 عنو ا  ملقر  الجتماعي :  لن يم 
مكناس   50000  -  70 رقم   1 نرجس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 لسيد خالفي عبد  ل زيز :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خالفي عبد  ل زيز عنو نه) ( 

 50000    1 5  لطابق  أو مرجاا   15

مكناس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد خالفي عبد  ل زيز عنو نه) ( 

 50000    1 5  لطابق  أو مرجاا   15

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا2  بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 3ا3.

1011I

SOCIETE RKF CONSULTING

VIVA SMART
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SOCIETE RKF CONSULTING

 LOT MOULIN IDRISSIA 13

 ATLAS ET 5 BUREAU 23 ،

30000، FES MAROC

VIVA SMART شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي عمارة بن مو�سى 

 لدور  لثاني جو ش - 30000 فاس 

 ململكة  ملغربية.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.72003

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 12 دجنبر 2022 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

عمارة  عبد  لكريم  لخطابي  «شارع 

 - جو ش  مو�سى  لدور  لثاني  بن 

إلى  فاس  ململكة  ملغربية»   30000

رقم  موليا  إلدريسية  مكتب   10»

فاس    30000  - أطلس   3 15  لطابق 

 ململكة  ملغربية».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   10 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 203.

1012I

RIM FINANCIAL

DEVCORP  ديفكور
إعالا مت دد  لقر ر ت

RIM FINANCIAL

 COMPLEXE MEHDI 248 BD

 EMILE ZOLA 2 EME ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

د2فكور  DEVCORP «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  لطابق 

 الول 5 زنقة دي  سفود2ل  قامة 

 و ب   مل اريف - 20476  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.313069

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

2022 تم  تخاذ  12 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

حصة   48 ما2لي:  ملصادقة على بيع 

من  درهم   100 فئة  من   جتماعية 

طرف  لسيد رضا  لكنزري : 0ا حصة 

 جتماعية  لى  لسيد محمد بن عودة 

و8 حصص  جتماعية  لى  لسيد نبيل 

ليصبب  لرأسمال  الجتماعي  بشرور, 

موزع كالتالي :شركة  با تكنولوجي 96 

حصة  جتماعية و لسيد محمد بن 

و لسيد  حصة  جتماعية   56 عودة 

حصص  جتماعية,   8 بشرور  نبيل 

وب د  تمام عملية  لبيع تمت  ملو فقة 

على  لسيد نبيل بشروركشريك جد2د   

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي:  ستقالة  لسيد رضا  لكنزري. 

وبالتالي  صبحت  لشركة مسيرة من 

طرف مسير وحيد  لسيد محمد بن 

عودة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
 لحصص  الجتماعية

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
 لرأسمال  الجتماعي

بند رقم 8:  لذي 2نص على ما2لي: 
تسمية  ملسير

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856796.
1013I

orient compt

ORIENT T
إعالا مت دد  لقر ر ت

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
ORIENT T  «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 86 زنقة 

فاس  لطابق  لتاني رقم ا - 60000  
وجدة   ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.36545
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 2نا2ر   23  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
حصص  من  1000حصة  تفويت 
لفائدة  محمد  لحامدي     لسيد 

 لسيد بختاوي 2وسف
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
ت ييا   لسيد بختاوي 2وسف كمسير  

وحيد  للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي:  
2وسف  ملخول  بختاوي   لسيد 
 لوحيد لإلمضاء على وتائق   لشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 418.
Iا101

ste sabil elhouda conseil

LACHGAR TRUCK MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ste sabil elhouda conseil

 appt sis a n 382 premier etage el

 hay el jadid bnsouda ، 30030،

fes maroc

 LACHGAR TRUCK MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 
رقم 8 تجزئة  ليسر رقم 5  ت اونية 

 ل يوا  إلسماعيلية مكناس  - 

50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LACHGAR TRUCK MAROC

غرض  لشركة بإ2جاز :  لتجارة في 

قطع  لغيار بالتفصيل 

 ستير د و تصد2ر.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : محل رقم 
8 تجزئة  ليسر رقم 5  ت اونية  ل يوا 

 50000  - مكناس    إلسماعيلية 

مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99ans  سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد لشكر محمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : عالل  عوي�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  محمد  لشكر   لسيد 
كوثر  د ل  قامة  بلوك  ا2   لشقة 
شارع شفشاوا م ج  50010 مكناس 

 ملغرب.
عنو نه) (  عالل  عوي�سي   لسيد 
بوفكر ا    336 رقم   3 تجزئة  ملنتزه 

50300 مكناس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  محمد  لشكر   لسيد 
كوثر  د ل  قامة  بلوك  ا2   لشقة 
شارع شفشاوا م ج  50010 مكناس 

 ملغرب
عنو نه) (  عالل  عوي�سي   لسيد 
بوفكر ا    336 رقم   3 تجزئة  ملنتزه 

50300 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1638.
1015I

Fiduciaire ibn khaldoune

OTMAN ALKHAYR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي  سماعيل ز وية 

زنقة تونس برشيد  ملغرب، 26100، 
برشيد  ملغرب

OTMAN ALKHAYR شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 13 

شارع محمد  لخامس  لطابق  لثالث 
يسار تجزئة  ليسر - 26100 برشيد 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17657
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OTMAN ALKHAYR
:  الن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.
 13 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
شارع محمد  لخامس  لطابق  لثالث 
برشيد   26100  - يسار تجزئة  ليسر 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة  لقشيني سارة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  لقشيني سارة عنو نه) ( 
تجزئة  الزدهار   69  لطابق  ألول 

26100 برشيد  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة  لقشيني سارة عنو نه) ( 
تجزئة  الزدهار   69  لطابق  ألول 

26100 برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   البتد ئية ببرشيد  

2023 تحت رقم 169.
1016I

NOTAIRE

ASSAKANE AL MAYSSOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NOTAIRE
 rue chasseur Jules Gros n°5
 Oasis، 20410، Casablanca

Maroc
 ASSAKANE AL MAYSSOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا1 و16 
زنقة  ملحرو�سي بوش يب - 20100 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1ا5702

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ASSAKANE AL MAYSSOUR

غرض  لشركة بإ2جاز : بيع وشر ء 

 ل قار ت

 الن اش  ل قاري.

و16  ا1   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 20100  - بوش يب  زنقة  ملحرو�سي 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

7.800.000 درهم، مقسم كالتالي:

 :  لسيدة مارية  لطائع  لطاهري 

39000 بقيمة 975.000 درهم.

 68250  : لحلو  محمد   لسيد 

بقيمة 1.706.250 درهم.

 لسيد علي لحلو : 68250 بقيمة 

1.706.250 درهم.

 لسيد فؤ د لحلو : 68250 بقيمة 

1.706.250 درهم.

125ا3   : لحلو  غزالا   لسيدة 

بقيمة 853.125 درهم.

125ا3   : لحلو  صفاء   لسيدة 

بقيمة 853.125 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مارية  لطائع  لطاهري   لسيدة 

عيا  لذئاب  ليدو  شارع  عنو نه) ( 

20180  لد ر لبيضاء  ملغرب.
 لسيد محمد لحلو عنو نه) ( رقم 

20000  لد ر لبيضاء  ليبيا  شارع   5

 ملغرب.

عنو نه) (  لحلو  علي   لسيد 
 20150 كاليفورنيا  كريكش  تجزئة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  لحلو  فؤ د   لسيد 
 20150  8 رقم  كاليفورنيا  تجزئة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  لحلو  غزالا   لسيدة 

شارع  2طاليا 00000 باريس فرنسا.
عنو نه) (  لحلو  صفاء   لسيدة 
 20150 كاليفورنيا  تجزئة  2ا 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد لحلو عنو نه) ( رقم 
20000  لد ر لبيضاء  ليبيا  شارع   5

 ملغرب
عنو نه) (  لحلو  علي   لسيد 
 20150 كاليفورنيا  كريكش  تجزئة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
عنو نه) (  لحلو  فؤ د   لسيد 
 20150  8 رقم  كاليفورنيا  تجزئة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم -.

1017I

RL CONSULTING

 PERFORMANCE GROUPE
« MAROC «  PGM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،
20100، CASABLANCA MAROC

 PERFORMANCE GROUPE
MAROC «  PGM » شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : زنقة 

 ملالزم  رموه طيب, عكاشة, - 20580 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

417169
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بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 دجنبر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عمر سماللي  )ة(   تفويت  لسيد 

100 حصة  جتماعية من أصل 100 

سيدريك   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

نالتي بتاريخ 26 دجنبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857459.

1018I

BOOSTPERF

BOOSTPERF
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BOOSTPERF

77 زنقة محمد سميحة  لطابق 

10 شقة رقم 57  لد ر  لبيضاء ، 

20090،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

BOOSTPERF شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة  لطابق 10 شقة رقم 

57  لد ر  لبيضاء - 20090  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3ا5710

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOOSTPERF

غرض  لشركة بإ2جاز :  الستشارة 

و  لتدبير  ملالي.

زنقة   77  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

محمد سميحة  لطابق 10 شقة رقم 

20090  لد ر   - 57  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد عرفات عثموا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عرفات عثموا عنو نه) ( 
طابق  عفاا  بن  عثماا  زنقة  1ا 

20250  لد ر  لبيضاء   13 شقة   1

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عرفات عثموا عنو نه) ( 
 1 طابق  عفاا  بن  عثماا  زنقة  1ا 

شقة 13 20250  لد ر  لبيضاء  لد ر 

 لبيضاء

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857410.

1019I

NOTAIRE

ASSAKANE AL MAIMOUN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NOTAIRE

 rue chasseur Jules Gros n°5

 Oasis، 20410، Casablanca

Maroc

 ASSAKANE AL MAIMOUN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ليساسفة 

طريق  لجد2دة كلم 09 - 20232 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570721

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ASSAKANE AL MAIMOUN
غرض  لشركة بإ2جاز : بيع وشر ء 

 ل قار ت
 الن اش  ل قاري.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : ليساسفة 
 20232  -  09 كلم  طريق  لجد2دة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

28.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 :   لسيدة مارية  لطائع  لطاهري 

35000 بقيمة 3.500.000 درهم.
 61250  : لحلو  محمد   لسيد 

بقيمة 6.125.000 درهم.
 لسيد علي لحلو : 61250 بقيمة 

6.125.000 درهم.
 لسيد فؤ د لحلو : 61250 بقيمة 

6.125.000 درهم.
 30625  : لحلو  غزالا   لسيدة 

بقيمة 3.062.500 درهم.
 30625  : لحلو  صفاء   لسيدة 

بقيمة 3.062.500 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مارية  لطائع  لطاهري   لسيدة 
عيا  لذئاب  ليدو  شارع  عنو نه) ( 

20180  لد ر لبيضاء  ملغرب.
 لسيد محمد لحلو عنو نه) ( رقم 
20000  لد ر لبيضاء  ليبيا  شارع   5

 ملغرب.
عنو نه) (  لحلو  علي   لسيد 
 20150 كاليفورنيا  كريكش  تجزئة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  لحلو  فؤ د   لسيد 
 20150  8 رقم  كاليفورنيا  تجزئة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  لحلو  غزالا   لسيدة 

شارع  2طاليا 00000 باريس فرنسا.

عنو نه) (  لحلو  صفاء   لسيدة 

 20150 كاليفورنيا  تجزئة  2ا 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد لحلو عنو نه) ( رقم 

20000  لد ر لبيضاء  ليبيا  شارع   5

 ملغرب

عنو نه) (  لحلو  علي   لسيد 

 20150 كاليفورنيا  كريكش  تجزئة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

عنو نه) (  لحلو  فؤ د   لسيد 

 20150  8 رقم  كاليفورنيا  تجزئة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857060.

1020I

RL CONSULTING

 PERFORMANCE GROUPE
« MAROC «  PGM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  لشكل  لقانوني للشركة

RL CONSULTING

 BD AL MASSIRA AL 28

 KHADRA 4EME ETAGE ،

20100، CASABLANCA MAROC

 PERFORMANCE GROUPE

MAROC «  PGM » شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ا مقرها  الجتماعي : زنقة 

 ملالزم  رموه طيب, عكاشة, - 20580 

 لد ر  لبيضاء.

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.417169

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 27 دجنبر 2022 تم تحويل 

 لشكل  لقانوني للشركة من «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة» إلى «شركة 

 ملساهمة».
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857460.

1021I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

MAJMOUAA SALD

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

MAJMOUAA SALD شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

مفتاح  لخير64 و حة سيدي 

 بر هيم دو ر بل كيد  - 0000ا 

مر كش  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.110089

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 MAJMOUAA  لشريك  لوحيد 

SALD  مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 

تجزئة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

مفتاح  لخير64 و حة سيدي  بر هيم 

دو ر بل كيد  - 0000ا مر كش  ملغرب 

نتيجة ل :  الزمة  القتصاد2ة.

تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

مفتاح  لخير64 و حة سيدي  بر هيم 

مر كش  0000ا   - بل كيد   دو ر 

 ملغرب. 

و عيا:

و  بندرحمد  موباركي    لسيد)ة( 

عنو نه) (  ململكة  ل ربية  لس ود2ة 

كمصفي  جاز ا  لس ود2ة   11461

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

تجزئة   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

مفتاح  لخير64 و حة سيدي  بر هيم 

دو ر بل كيد 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144385.

1022I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ARAB SONS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 لرقم 1  ل مارة 91  لحي  لحسني 

منطقة  ألنشطة  القتصاد2ة ، 

46300،  ليوسفية  ملغرب

ARAB SONS شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لغد2ر 
رقم 395 - 46300  ليوسفية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ARAB  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SONS

:  الستير د  غرض  لشركة بإ2جاز 
و  لتصد2ر

تجارة مختلفة
خدمة  ملركبات.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي  لغد2ر 
رقم 395 - 46300  ليوسفية  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 30.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
علي  عبد  ل ا2م  عتماا   لسيد 
محمد :  300 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
علي  عبد  ل ا2م  عتماا   لسيد 
محمد عنو نه) ( طريق  لبحر بني مز ر 

 ملنيا 61523   ملنيا مصر.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
رقم  عنو نه) (  دباغ  ليلى   لسيد 
 46300 حي  ملسيرة   30 زنقة   16

 ليوسفية  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 01 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 22.

1023I

FIDUCIAIRE AL FOURSSAN

AL MOUJAZ ECO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL FOURSSAN
 BD FOUARAT 3° ETAGE 191

 HAY ADIL HM ، 20300،
CASABLANCA MAROC

AL MOUJAZ ECO شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 191 شارع 
 لفور ت حي عادل  لطابق 3 ح م  - 

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOUJAZ ECO

*نشرة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

و لقضائية   إلعالنات  لقانونية 

و إلد رية.

*إدر ج  إلعالنات.

إصد ر  ملجالت  لصحف  * 

 و  لجر ئد..

 191  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع  لفور ت حي عادل  لطابق 3 ح 

م  - 20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة عمار سكينة :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سكينة  عمار   لسيدة 

حي ملياء بلوك 6 رقم 7  لحي  ملحمدي 

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  سكينة  عمار   لسيدة 

حي ملياء بلوك 6 رقم 7  لحي  ملحمدي 

20300  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00856595.

Iا102
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STE FIGEC

SPORT KID  S ACADEMY
إعالا مت دد  لقر ر ت

STE FIGEC
10 شارع نهرو ، مكناس ، 50000، 

مكناس  ملغرب
  SPORT KID  S ACADEMY

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 219 شارع 

أنفا  لطابق  لثالث  لشقة 9  - - 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.352615
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
2022 تم  تخاذ  13 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
ليلى  حصص  لسيدة  تخصيص 

لخضر حسب عقد  إر ثة
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
1000حصة  وهب  على   ملو فقة 
مملوكة ملحمد خالد مومني و 857.14 
حصة مملوكة   للسيد إدريس  ملومني 
سليم  و  لسيد  وديع  ملومني  لسيد 

 ملومني و وفاق مومني   
على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي:  ملو فقة على وهب 2.85حصة 
4.28حصة  مملوكة لسليم مومني و 
لوديع  مملوكة لسيدة وفاق  ملومني 

 ملومني
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي:  
نتيجة لذلك تما ت ييا  لسيد  محمد 
إضافي  جد2د  مسير  خالد  ملومني 

للشركة 
قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحد2ث  لنظام  ألسا�سي للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم بند رقم 06:  لذي 2نص 
إعادة  لتوزيع  لحصص  على ما2لي: 
وديع   :   ملومني   حسب  لتالي 
390.000.00 درهم   - مومني  سليم 
: 389.000.00 درهم   - مومني وفاق 
 : مامجموعه  درهم   221.000.00  :

1.000.000.00 درهم .

07:  لذي 2نص  بند رقم بند رقم 
ر س  ملال  توزيع  إعادة  ما2لي:  على 
 3900  : :  مومني وديع   حسب  لتالي 
حصة      - مومني         سليم : 3890 
حصة     - مومني وفاق : 2210 حصة.  

مامجموعه 10.000 حصة 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 4985.

1025I

orient compt

STE ABID MEDIA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC
STE ABID MEDIA شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 15 

 لنرجس 3 تجزئة بيت  ملقدس - 
60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
0531ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABID MEDIA
وكالة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

إعالنات و تصاالت
وكالة  لخدمات و ملحفوظات

تصميم ) ملصمم و لتصميم ثالثي 
 ألب اد(.

 15  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - بيت  ملقدس  تجزئة   3  لنرجس 

60000 وجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : باباخويا  منير   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  باباخويا  منير   لسيد 

بيت  ملقدس  تجزئة  ملحلة  ظهر 
زنقة لنرجس 3 رقم 15 60000 وجدة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  باباخويا  منير   لسيد 

بيت  ملقدس  تجزئة  ملحلة  ظهر 
زنقة لنرجس 3 رقم 15 60000 وجدة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 95ا2.

1026I

FLASH ECONOMIE

HFG MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HFG MAROC  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 67 زنقة 

عزيز بالل طابق 2 رقم 3 م اريف - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

564167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   21

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HFG  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAROC

إد رة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

رأس  في  و ملشاركة   ألور ق  ملالية 

 ملال.

زنقة   67  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - م اريف   3 رقم   2 عزيز بالل طابق 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

جيسماا  صوفي  كارال   لسيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

جيسماا  صوفي  كارال   لسيدة 

   1Rue Des Bauches عنو نه) ( 

.75001 Paris  France

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

جيسماا  صوفي  كارال   لسيدة 

   1Rue Des Bauches عنو نه) ( 

75001 Paris France

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 00848218.

1027I
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 NORTH GRAINS AND

CEREALS COMPANY
إعالا مت دد  لقر ر ت

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 NORTH GRAINS AND CEREALS

COMPANY «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: مكتب 

رقم 7  لطابق  الر�سي ز 138 تجزئة 

 لجيناا عيا  لشقف فاس - 36122 

فاس  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.67933

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2023 2نا2ر   31  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي: تفويت 550 حصة من  لطرف 

حصة   150  لسيد س يد بودرقة و 

من  لطرف  لسيد  سماعيل بودرقة 

من  لطرف  لسيد  حصة   150 و 

150 حصة من  عبد  الاله بودرقة و 

 لطرف  لسيد حسن بودرقة لفائدة 

 100 بقيمة  بوبكر  دحدوح   لسيد 

درهم للحصة  لو حدة

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

تغيير  لشكل  لقانوني من شركة ذ ت 

ذ ت  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة ذ ت شريك و حد

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

و  بودرقة  س يد   ستقالة  لسيد 

و  لسيد  بودرقة   لسيد  سماعيل 

حسن  و  لسيد  بودرقة  عبد  الاله 

في  كمسير2ن  منصبهم  بودرقةمن 

 لشركة .

قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

دحدوح  جد2د  لسيد  مسير  ت ييا 

بوبكر

قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا نظام  ألسا�سي 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لحصص  الجتماعية

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
رأس مال  لشركة

بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لشكل  لقانوني للشركة

على  2نص  35:  لذي  رقم  بند 

ما2لي:  ملسير  لقانوني للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6069.

1028I

FITO GEST

OURANOS BUILDING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA

 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc

OURANOS BUILDING شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لو زيس 2 شقة 26  لطابق 2 طريق 

 سفي - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7ا1330

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OURANOS BUILDING
مقاولة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 الشغال  ملتنوعة و  لبناء.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
2 طريق  2 شقة 26  لطابق   لو زيس 

 سفي - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد رفيق  لحرشاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد رفيق  لحرشاوي عنو نه) ( 
سيد  لضو  تاركة  لزد غية   25

0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد رفيق  لحرشاوي عنو نه) ( 
سيد  لضو  تاركة  لزد غية    25

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم ا7ااا1.
1029I

FISCALEX MAROC

AMAJ PASTRIES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

AMAJ PASTRIES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنيت 
بيزنيس سانتر حي مسلم  تجزئة  بوكار 

 لطابق 3 شقة رقم ا1 باب دكالة 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AMAJ  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PASTRIES

مخبزة و   : غرض  لشركة بإ2جاز 

متجر حلويات. - بيع  وصنع  ملعجنات.
زنيت   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

بيزنيس سانتر حي مسلم  تجزئة  بوكار 

دكالة  باب  ا1  شقة رقم   3  لطابق 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد منير  لفح�سي :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

بوتي  ماغيوا   لسيدة  وغوغ 

درهم   100 بقيمة  حصة   250   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  منير  لفح�سي   لسيد 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب.

بوتي  ماغيوا   لسيدة  وغوغ 

مر كش  0000ا  مر كش  عنو نه) ( 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  منير  لفح�سي   لسيد 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 232اا1.

1030I
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 لفا�سي حسناء

 ASSEBBAN NORD
CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 لفا�سي حسناء
27 زنقة  نفا  لحسيمة ، 32000، 

 لحسيمة  ملغرب
 ASSEBBAN NORD

CONSTRUCTION شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 11 
2نا2ر رقم 9 - 32000  لحسيمة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
1ا15.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 دجنبر   13 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 ASSEBBAN ذ ت  لشريك  لوحيد 
مبلغ    NORD CONSTRUCTION
وعنو ا  درهم   50.000 رأسمالها 
2نا2ر رقم   11 مقرها  إلجتماعي زنقة 
32000  لحسيمة  ملغرب نتيجة   -  9
ل :  لتوقف  لنهائي للنشاط  لتجاري 

للشركة.
زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
32000  لحسيمة   -  9 2نا2ر رقم   11

 ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة(  صباا   سماعيل 
 9 رقم  2نا2ر   11 زنقة  عنو نه) (  و 
كمصفي  32000  لحسيمة  ملغرب 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالحسيمة  بتاريخ 17 2نا2ر 

2023 تحت رقم ا1.

1031I

شركة محاسبة صا2م

 FIRDAWSS ORIENT SARL
AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة محاسبة صا2م

شارع  لدرفوفي عمارة  لس ادة 

 لطابق  لثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب

 FIRDAWSS ORIENT SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لدرفوفي ز وية مليلية  لطابق 3  - 

60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55ا0ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FIRDAWSS ORIENT SARL AU

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
عقاري

-أشغال  لبناء و أشغال مختلفة

-تاجر..

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 -   3 مليلية  لطابق  ز وية   لدرفوفي 

60000 وجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ملصطفى  لحو ت :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملصطفى  لحو ت 

1 رقم  عنو نه) ( حي  لضيف  لبكاي 

 لقط ة 272 60000 وجدة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  ملصطفى  لحو ت 

1 رقم  عنو نه) ( حي  لضيف  لبكاي 

 لقط ة 272 60000 وجدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   23 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 05ا2.

1032I

 لفا�سي حسناء

HFN BAT
إعالا مت دد  لقر ر ت

 لفا�سي حسناء

27 زنقة  نفا  لحسيمة ، 32000، 

 لحسيمة  ملغرب

HFN BAT «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  لطابق 

 لسفلي زنقة  لصويرة رقم 2ا - 

3200  لحسيمة  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

39ا2.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

2022 تم  تخاذ  22 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

2متلكها  كل  لحصص  لتي  تفويت 

 لسيد د2ر  حدو 333 حصة من فئة 

100 درهم للسهم لفائدة  لسيد د2رة 

على  لقسمة  و  ملصادقة  نور لد2ن 

 لجد2دة لر سمال  لشركة  

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ستقالة  لسيد د2ر  حدو من تسيير 

 لشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
ر سمال  لشركة 2نقسم على  لشكل 

 667 نور لد2ن  د2رة   لتالي  لسيد 
حصة  جتماعية و  لسيد د2ر  فكري 

333 حصة  جتماعية

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

لكل شريك  لسيد   ملساهمة  ملالية 

د2ر  نور لد2ن 66700 درهم و لسيد 

د2ر  فكري 33300 درهم

بند رقم 16:  لذي 2نص على ما2لي: 

 22/12/2022 تاريخ  من   بتد ء  

ستسير  لشركة من طرف  لسيد د2ر  
نور لد2ن  و  لسيد د2ر  فكري

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالحسيمة  بتاريخ 31 2نا2ر 

2023 تحت رقم 28.

1033I

برننكونستر2كسيوا

برننكونستريكسيون
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

برننكونستر2كسيوا

حي الرميطاج إ2موز ر كندر ، 

31250، إ2موز ر كندر  ملغرب

برننكونستر2كسيوا شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

الرميطاج  2موز ر كندر - 31250 

 2موز ر كندر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

برننكونستر2كسيوا.
بيع مو د   : غرض  لشركة بإ2جاز 
 لبناء بالتقسيط - مقاول في  ألشغال 

 ملختلفة.
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 31250  - كندر  الرميطاج  2موز ر 

 2موز ر كندر  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  بر هيم ناصيري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  بر هيم ناصيري عنو نه) ( 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  بر هيم ناصيري عنو نه) ( 

فاس 30000 فاس  ملغرب
عنو نه) (  ناصيري   لسيد س يد 

فاس 31250  2موز ر كندر  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   البتد ئية بصفرو  

2023 تحت رقم 476.
Iا103

شركة محاسبة صا2م

 SAMI ARCHITECTURE
STUDIO SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

شركة محاسبة صا2م
شارع  لدرفوفي عمارة  لس ادة 
 لطابق  لثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب
 SAMI ARCHITECTURE STUDIO

SARL AU شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة  
 2ربا  يست  طريق عوينات  لسر ق 
رقم اا شقة  لطابق 1 - 60000 

وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0529ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SAMI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 ARCHITECTURE STUDIO SARL

.AU

-مهندس   : غرض  لشركة بإ2جاز 

م ماري.

تجزئة    : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

طريق عوينات  لسر ق   2ربا  يست  
 60000  -  1 شقة  لطابق  اا  رقم 

وجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سامي  ملاموا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سامي  ملاموا   لسيد 

بن  لطيب  لدريوش  حي  لزيتوا 

62253 دريوش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  سامي  ملاموا   لسيد 

بن  لطيب  لدريوش  حي  لزيتوا 

62253 دريوش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 93ا2.

1035I

شركة محاسبة صا2م

 MOUZOUAD BRODERIE
TEXTILE SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

شركة محاسبة صا2م
شارع  لدرفوفي عمارة  لس ادة 
 لطابق  لثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب
 MOUZOUAD BRODERIE

TEXTILE SARL AU شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 15 زنقة 
جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 
 لشقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53ا0ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 MOUZOUAD BRODERIE

.TEXTILE SARL AU
-أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لطرز و  لخياطة
-خياطة  ملالبس  لتقليد2ة.

زنقة   15  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 
 لشقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   لسيدة  كوثر مزود :  

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  كوثر مزود عنو نه) ( حي 

 لوفاء طريق عيا بني مطهر  لزنقة د1 

رقم 5 60000 وجدة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   مزود  كوثر   لسيدة  

 لوفاء طريق عيا بني مطهر  لزنقة د1 

رقم 5 60000 وجدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   23 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم ا0ا2.

1036I

CAFIGEC

CHILLAS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

CHILLAS شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26 شارع 

مرس  لسلطاا شقة رقم 3  لطابق 

 الول - 20100  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.538967

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 16 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

شقة  مرس  لسلطاا  شارع   26»

20100  لد ر   - 3  لطابق  الول  رقم 

زنقة  فني  «ا1  إلى   لبيضاء  ملغرب» 

عيا برجة  لطابق  لسفلي محل رقم 

20500  لد ر  لبيضاء    - الجيروند   6

 ملغرب».
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857297.
1037I

CAFIGEC

CHILLAS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
CHILLAS شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26,شارع 
مرس  لسلطاا شقة رقم3  لطابق 

 الول  - 20100  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.538967
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2023 2نا2ر   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
سليم حمومي  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
50.000,00 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

زينب  لتازي بتاريخ 16 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857297.
1038I

MAGIC CONSEIL

MERY VISION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

MAGIC CONSEIL
 BD MOUKAWAMA ETG 6 81
 N° 11  – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MERY VISION شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة  
 ألماا زنقة 15 عمارة 48 رقم 29 س 

م  - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
5ا350ا.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نونبر   16  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  MERY VISION  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
إقامة   مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 29 رقم   48 عمارة   15 زنقة   ألماا 
س م  - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب 

نتيجة ل : توقف  لنشاط.
إقامة   ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 ألماا زنقة 15 عمارة 48 رقم 29 س 

م  - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  طويل   خد2جة    لسيد)ة( 
 15 زنقة  إقامة   ألماا  عنو نه) ( 
 20000 م   س   29 رقم   48 عمارة 
)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 850872.
1039I

SODIGECO

ICE CAFE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

SODIGECO
شارع  لد خلة  ل مارة 11 شقة 8 ، 

50000، مكناس  ملغرب
ICE CAFE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 

 لدخيسة ،  لكيلو 10 طريق فاس  - 

50000 مكناس   ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

537ا3.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2022 دجنبر   19 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»  «000.000.ا 

«000.000.ا درهم» إلى «8.000.000 

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 

مع د2وا  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   23 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 310.

0Iا10

فيدكات

PARA-SAYDALI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

فيدكات

3 مكرر زنقة باستور  ملد2نة 

 لجد2دة مكناس ، 50000، مكناس 

 ملغرب

PARA-SAYDALI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 

بسمة شارع ي قوب  ملنصور م ج - 

50000 مكناس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.40875

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 2ونيو   27 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

نور  لد2ن  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   5 خرخاش 

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   5 أصل 

خالد بنحدة بتاريخ 27 2ونيو 2022.

 5 )ة( محمد نياري  تفويت  لسيد 

حصة   5 حصة  جتماعية من أصل 

لفائدة   لسيد )ة( خالد بنحدة بتاريخ 

27 2ونيو 2022.

عبد  ملولى  )ة(  تفويت  لسيد 

ملغاري 11 حصة  جتماعية من أصل 

خالد  )ة(  حصة لفائدة   لسيد   11

بنحدة بتاريخ 27 2ونيو 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

2نا2ر   13 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 171.

1Iا10

smaticomp

ALTER-SYSTEME
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

353, ز وية شارع محمد  لخامس 

و شارع  ملقاومة  لطابق  لتاني 

رقم 2  لد ر لبيضاء -، 20300، 

casablanca maroc

ALTER-SYSTEME  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 84 زنقة 

آوالد زياا  ملركز  لتجاري آبو ذهبي 

طابق 3 رقم ا9 - 22000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

ALTER- : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SYSTEME

غرض  لشركة بإ2جاز :  ستشار ت 

تكنولوجيا  مل لوميات.
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زنقة   84  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

ذهبي  آبو  زياا  ملركز  لتجاري  آوالد 
22000  لد ر   - ا9  رقم   3 طابق 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  ميا  لجندي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  ميا  لجندي 
شقة  ا  طابق  بالل  عزيز  زنقة   25

20370  لد ر  لبيضاء  ا  مل اريف 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   لسيد  ميا  لجندي 
شقة  ا  طابق  بالل  عزيز  زنقة   25

20370  لد ر  لبيضاء  ا  مل اريف 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857399.

2Iا10

HROK

HROK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HROK

 LOTISSEMENT RYAD AL ATLAS

 N°52 EL HAJEB ، 50000، EL

HAJEB MAROC

HROK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
رياض  الطلس رقم 52  لحاجب  - 

51000  لحاجب  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

57809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر  ا1 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.HROK : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

:  شغال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - 52  لحاجب   رياض  الطلس رقم 

51000  لحاجب  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لكريم ورشاكو :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  لحسيا حر ز :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

ورشاكو  عبد  لكريم   لسيد 

رياض  الطلس  تجزئة  عنو نه) ( 
51000  لحاجب  52  لحاجب   رقم 

 ملغرب.

عنو نه) (  حر ز   لسيد  لحسيا 

عيا   86 عمارة   03 حي فوزية شقة 

تاوجد ت 51100  لحاجب  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

ورشاكو  عبد  لكريم   لسيد 

رياض  الطلس  تجزئة  عنو نه) ( 
51000  لحاجب  52  لحاجب   رقم 

 ملغرب

عنو نه) (  حر ز   لسيد  لحسيا 

عيا   86 عمارة   03 حي فوزية شقة 

تاوجد ت 51100  لحاجب  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   06 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2022 تحت رقم 4615.

3Iا10

FISCALITY CONSULTING CENTER

RELAX-SUN
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

RELAX-SUN شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : مدخل 
جاد عمارة 188,  لطابق  الول 

 لشقة 5  كولف سيتي  - 0000ا 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.87707

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 

مسؤلية  ذ ت  شركة   RELAX-SUN

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي مدخل جاد عمارة 

5  كولف  188,  لطابق  الول  لشقة 

مر كش  ملغرب  0000ا   - سيتي  

نتيجة السباب شخصية.

و عيا:

و  عائشة    بامهدي   لسيد)ة( 

عنو نه) (  لقل ة  لدرعة  ل يا�سي 

مر كش  ملغرب  0000ا  ا5    لرقم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

وفي مدخل   2022 دجنبر   31 بتاريخ 

جاد عمارة 188,  لطابق  الول  لشقة 

 - مر كش  سيتي  كولف  مر كش   5

0000ا مر كش  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144584.

Iاا10

la marocaine des bilans

EYE - T
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج 11 2نا2ر مكتب رقم 8 عمارة 

أدر ر حي  لد خلة ، 80060، أكاد2ر 

 ملغرب

EYE - T شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي C/O بلوك 

أا رقم 85 حي  لقدس أكاد2ر 80000 

أكاد2ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

54281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.EYE - T : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

:  لبرمجة  بإ2جاز  غرض  لشركة 

, مل لوميات و الستشار ت.

 C/O  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

حي  لقدس أكاد2ر   85 رقم  بلوك أا 

80000 أكاد2ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عابد عمر :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عابد عمر عنو نه) ( تجزئة 

كينميرزنقة 02 رقم ا2 أنفا   20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
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 لسيد عابد عمر عنو نه) ( تجزئة 
كينميرزنقة 02 رقم ا2 أنفا   20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120361.

5Iا10

CABINSIDE

CABINSIDE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINSIDE
رقم 293 شارع عبد  ملومن  لطابق 
5  لد ر  لبيضاء ، 00ا20،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
CABINSIDE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 293 
شارع عبد  ملومن  لطابق 5  لد ر 
 لبيضاء - 00ا20  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

566235
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CABINSIDE
:  شغال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 293 
5  لد ر  عبد  ملومن  لطابق  شارع 
00ا20  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  2وب شريجي :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد عبد هللا باللي :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  2وب شريجي عنو نه) ( حي 
299  لبيضاء  رقم   15  رميالت زنقة 

00ا20  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
 لسيد عبد هللا باللي عنو نه) ( 17 
د2ور لكرم  ملحمد2ة 28800   2 زنقة 

 ملحمد2ة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  2وب شريجي عنو نه) ( حي 
299  لبيضاء  رقم   15  رميالت زنقة 

00ا20  لد ر  لبيضاء  ملغرب
 لسيد عبد هللا باللي عنو نه) ( 17 
د2ور لكرم  ملحمد2ة 28800   2 زنقة 

 ملحمد2ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم -.

1046I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE GENERALE
 DE LA TECHNOLOGIE
)INTELLIGENTE )SGTI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE GENERALE DE LA
 TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

SGTI)( شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شقة أ 
 لطابق  لثاني زنقة رقم 11 بلوك س 
رقم  397حي  لهدى أكاد2ر - 80000 

 كاد2ر  ملغرب

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

5ا1اا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   13 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة(  ملصطفى  تفويت  لسيد 

حصة  جتماعية من   500 مهر وي  

)ة(   500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

 13 بتاريخ  ضالع  مصطفى  محمد 

2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   07 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120357.

7Iا10

توب طونير

TOP TONER
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

) ألشخاص  مل نويوا(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

top toner

بمقت�سى   لجمع  ل ام  الستثنائي 

لشركة خربوش عبد  لرحماا/مريم 

 لسهلي/خربوش بوبكر   لكائن مقرها 

 الجتماعي ب :    قامة  لفردوس، ج ه 

17 ، عمارة ا19 ، شفة 6     - 20200  

 27  لد ر  لبيضاء   ملغرب  ملؤرخ في 

دجنبر 2022 تقرر ما2لي:

فسخ عقد  لتسيير  لحر لألصل   

عزيز  زنقة   : ب   لتجاري  لكائن 

بالل، لطابق  لتانيقة ش3  - 20200 

من  ،  ملوقع   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

طرف شركة خربوش عبد  لرحماا/

 : بوبكر   مريم  لسهلي/خربوش 

و  لألصل  لتجاري  مالكة  بصفتها 

عبد  لرحماا/مريم  خربوش  شركة 

بصفتها  بوبكر    لسهلي/خربوش 

مسيرة حرة.

1048I

SOFINACTE

MOROCOMMERCE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL

 ABRAR » N° 44  BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

MOROCOMMERCE شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب 
رقم ا  لطابق  لثاني إقامة  ملهد وي 

شارع محمد  لخامس زنقة  بر هيم 

 لرود ني  ملد2نة  لجد2دة  - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOROCOMMERCE

مبرمج،   -  : غرض  لشركة بإ2جاز 

محلل ومصمم كمبيوتر

- مقاول خدمات م لوماتية

-  ستير د و تصد2ر.

مكتب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ا  لطابق  لثاني إقامة  ملهد وي  رقم 

زنقة  بر هيم  شارع محمد  لخامس 

 30000  -  لرود ني  ملد2نة  لجد2دة  

فاس  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد بن ي�سى ستوتي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بن ي�سى ستوتي عنو نه) ( 
دو ر  لتاللسة  ألندلس عيا  لشقف 
موالي ي قوب 36122 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد بن ي�سى ستوتي عنو نه) ( 
دو ر  لتاللسة  ألندلس عيا  لشقف 

موالي ي قوب 36122 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6076.
9Iا10

segex

 FRERES DAKDAKI DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

segex
 N°28 avenue saint louis rte ain
 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC
 FRERES DAKDAKI DE TRAVAUX

DIVERS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 10 
شارع أكينسوس رقم ا1 س ادة 2 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.57623

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   19  ملؤرخ في 
 FRERES DAKDAKI DE TRAVAUX
ذ ت  ملسؤولية  شركة   DIVERS
 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 
ا1 س ادة  10 شارع أكينسوس رقم 

2 فاس - 30000 فاس  ملغرب نتيجة 

ل دم تحقيق  ألرباح.

و عيا:

و  فؤ د    لدقد قي   لسيد)ة( 
ا1  زنقة   2 حي  لس ادة  عنو نه) ( 
فاس  ملغرب   30000 فاس   10 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

 10 وفي رقم   2023 2نا2ر   19 بتاريخ 

 2 س ادة  ا1  أكينسوس رقم  شارع 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6085.

1050I

MAITRISE FONCIERE

MAITRISE FONCIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MAITRISE FONCIERE

مكتب رقم 2 ثكنة  لغول رقم ا2 ب 

منير جيليز مر كش، 0000ا، مر كش 

 ملغرب

MAITRISE FONCIERE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 

2 ثكنة  لغول رقم ا2 ب منير جيليز  

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAITRISE FONCIERE

تسيير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 الصول  ل قارية .

شر ء بيع و كر ء  ألمالك  ل قارية.
مكتب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ب منير  ا2  ثكنة  لغول رقم   2 رقم 
مر كش  0000ا  مر كش  جيليز  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
إسماعيلي  موالي  لكبير   لسيد 
علوي :  700 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة.
 لسيد عبد  لرحيم  ل الم :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
إسماعيلي  موالي  لكبير   لسيد 
إقامة  ل لوي  عنو نه) (  علوي 
طريق   09 كم  بوعزوي  تقسيم 
0000ا  مر كش   ورز ز ت  لويد ا 

مر كش  ملغرب.
عبد  لرحيم  ل الم   لسيد 
إقامة  رياض  لسالم  عنو نه) ( 
مر كش    73 رقم  فيال  تاملولكت 

0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
إسماعيلي  موالي  لكبير   لسيد 
إقامة  ل لوي  عنو نه) (  علوي 
طريق   09 كم  بوعزوي  تقسيم 
0000ا  مر كش   ورز ز ت  لويد ا 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144516.
1051I

Immofid

MEGA RENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca

MEGA RENT شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 96 شارع 
أنفا  لطابق رقم 9  لشقة رقم 91 

زنقة  لربيع - 20000  لد ر  لبيضاء  
 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.569093
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 28 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«96 شارع أنفا  لطابق رقم 9  لشقة 
20000  لد ر   - زنقة  لربيع   91 رقم 
شارع   13» إلى   لبيضاء   ملغرب» 
 - بيلفيد2ر  بيروا  لطابق  لسفلي 

20000  لد ر  لبيضاء    ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857570.

1052I

CABINET LAAFOU CONSEIL

DABADOC
إعالا مت دد  لقر ر ت

    DABADOC
شركة  ملساهمة

رأسمالها 0ا0.ا31 درهم
 ملكتب  لرئي�سي: 250 شارع بوردو 
وشارع موالي 2وسف  ملكتب رقم 

6 لطابق  لثاني  لد ر  لبيضاء.
 لسجل  لتجاري: 299.319

 ،2022 2وليوز   05 I.  عتباًر  من 
شركة   DABADOC شركة   تخذت 

 ملساهمة  لقر ر ت  لتالية:
 Jérome -  ستقالة  لسيد 
من مهامه كإد ري ومن   HENIQUE

منصبه كرئيس ملجلس  إلد رة؛
 BRELOTTE ت ييا  لسيد   -
رقم  جو ز  لسفر  حامل   ،BA
كإد ري جد2د للفترة   ،A02789947
 ملنتهية في نها2ة  الجتماع  ل ام  لذي 
على  لحسابات  ملت لقة  سيو فق 
دجنبر   31 بالسنة  ملالية  ملنتهية في 

2023؛
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 ،BRELOTTE BA ت ييا  لسيد   -
فترة  طو ل  ملجلس  إلد رة  رئيًسا 

وال2ته كإد ري؛
-   نقل  ملقر  لرئي�سي للشركة: 

وشارع  بوردو  شارع   250 من:   
6; لطابق  موالي 2وسف  ملكتب رقم 

 لثاني  لد ر  لبيضاء.
وشارع  بوردو  شارع   250   لى: 
موالي 2وسف سيدي بليوط  لطابق 

 لثاني رقم ا و5  لد ر  لبيضاء.
- صالحيات  إلجر ء ت  لقانونية؛

تم  إل2د ع  لقانوني باملحكمة   .II
 02 بتاريخ  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

فبر 2ر2023 تحت رقم 856911.
 ملستخلص و لبيانات.                                                      
1053I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TAGAROUMT
SARL

إعالا مت دد  لقر ر ت
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°9ا
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE TAGAROUMT SARL
«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: قصر 
تاكرومت  لريصاني  لر شيد2ة - 

52000  لر شيد2ة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 فبر 2ر   03  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تفويت حصص
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

تغيير  لشكل  لقانوني للشركة 
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
حصص:  لذي  تفويت  رقم  بند 
جميع  تفويت  ما2لي:  على  2نص 
و  حاطو�سي  محمد  حصص  لسيد 
 لسيد  بر هيم حاطو�سي  لى  لسيد 
سيصبب  علي   لذي  حاطو�سي 

 ملسؤول  لقانوني للشركة .

تغيير  لشكل  لقانوني  رقم  بند 
للشركة :  لذي 2نص على ما2لي: تغيير 
 SARL  لشكل  لقانوني للشركة من 

SARL AU  لى 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 69.
Iا105

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE SADKI SERVICE
SARL AU

إعالا مت دد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°9ا
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE SADKI SERVICE

SARL AU «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: رقم 03  
 ملجمع  لتجاري  لر شيد2ة  - 52000 

 لر شيد2ة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 2نا2ر   27  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ضافة نشاط للشركة 
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

 نشاء فرع جد2د للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
 : بند رقم  ضافة نشاط للشركة 
 لذي 2نص على ما2لي:  ضافة نشاط 
نكافة)تنظيم  العر س و  ملناسبات (

بند رقم  نشاء فرع جد2د للشركة: 
فرع  ما2لي:  نشاء  على  2نص   لذي 
و  بز وية  ملسجد  للشركة  جد2د 
ا33-3  رقم  بوعبد هللا  زنقة موالي 

 لر شيد2ة 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 68.
1055I

فيدكات

CEFETRA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

فيدكات
3 مكرر زنقة باستور  ملد2نة 

 لجد2دة مكناس ، 50000، مكناس 
 ملغرب

CEFETRA شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي رقم 8 فرح 
1  حد ف - 53100  زرو  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1613
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2022 نونبر   30 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
نقل  لبضائع لحساب  لغير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
دجنبر   29 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2022 تحت رقم 416.
1056I

SAHARA ART PRO

SAHARA ART PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
SAHARA ART PRO

 لزنقة 9 رقم ا1 حي  لفتب  ل يوا ، 
70000،  ل يوا  ملغرب

sahara art pro شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لفتب 
زنقة 19 رقم ا1  ل يوا - 70000 

 ل يوا  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 05 فبر 2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
ا1  ل يوا  رقم   19 «حي  لفتب زنقة 
- 70000  ل يوا  ملغرب» إلى «مد2نة 
 - 23ا  ل يوا  رقم   G  لوحدة بلوك 

70000  ل يوا   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بال يوا  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 3960/23.

1057I

هشام  سناني

BERNOUKH IMMO SARL.

AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

هشام  سناني

 لطابق  لثاني 265 شارع اللة  سماء 

سيدي مومن  لجد2د  لبيضاء ، 

00ا20،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 BERNOUKH IMMO SARL.AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 
 لركبوت سيدي مومن  لطابق  ألول 

زنقة 2 رقم 29  لد ر  لبيضاء. - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

567311

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 شتنبر   05

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BERNOUKH IMMO SARL.AU

:  الن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لركبوت سيدي مومن  لطابق  ألول 
 - 29  لد ر  لبيضاء.  رقم   2 زنقة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : برنوخ   لسيد عبد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : برنوخ  هللا  عبد   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

برنوخ عنو نه) (   لسيد عبد هللا 

شارع  لنهضة حي  لدمى سيدي مومن 
رقم 81  لد ر  لبيضاء. 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

برنوخ عنو نه) (   لسيد عبد هللا 

سيدي  حي  لدمى  شارع  لنهضة 

مومن رقم 81  لد ر  لبيضاء. 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 853284.

1058I

sofoget

T.K WORKS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

T.K WORKS شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لقنيطرة 

59 إقامة موالي عبد  ل زيزشارع 

موالي عبد  ل زيزرقم ا - 000ا1 

 لقنيطرة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

68139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 T.K  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WORKS

:  عمال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لنظافة

بيع لو زم  ملكتب و  مل لوميات

 شغال  لبستنة.

عنو ا  ملقر  الجتماعي :  لقنيطرة 

عبد  ل زيزشارع  موالي  إقامة   59

000ا1   - ا  عبد  ل زيزرقم  موالي 

 لقنيطرة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ملوك  كريمة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : ملوك  كريمة   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ملوك  كريمة   لسيدة 

 لقنيطرة 000ا1  لقنيطرة   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  ملوك  كريمة   لسيدة 

 لقنيطرة 000ا1  لقنيطرة   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 253ا9.

1059I

مقاولة في  لحسابات

KHACHIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 

 لرسمية

مقاولة في  لحسابات

32 شارع محمد  لخامس  لحسيمة 

ص.. ب ا33، 32000،  لحسيمة 

 ملغرب

KHACHIA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

 وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر ولد 

غانم جماعة أتلوح د ئرة سيدي 

بوعتماا سالم 1 عمالة  لرحامنة 

قل ت  لسر غنة - 32000 قل ت 

 لسر غنة  ملغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدر ك   

 لرسمية عدد 5753 بتاريخ 01 فبر 2ر 

.2023

بدال من : تفويت  لسيد )ة( أحمد

حصة  جتماعية   100  ملر بطي 

من

أصل 1.000 حصة لفائدة  لسيد

)ة(  ملر بط إسماعيل بتاريخ 09

دجنبر 2022

2قرأ : تفويت  لسيد )ة( أحمد

حصة  جتماعية   100  ملر بطي 

من

أصل 1.000 حصة لفائدة  لسيد

)ة(  ملر بط إسماعيل بتاريخ 09

 ، 2022.و عتباًر  من  آلا  دجنبر 

إسماعيل  من  لسيد  كل  ت ييا  تم 

،  ملولود  ،  ملغربي  لجنسية   ملر بط 

للبطاقة  ، وحامل   في 24/06/1969 

 GA14839  لت ريف  لوطنية  

أحمد  ،و لسيد  إسبانيا  في  و ملقيم 

 ملر بطي  ملغربي  لجنسية  ملولود 

للبطاقة  و لحامل   15/09/1956 في 

R3075  لساكن   لت ريف  لوطنية 

50  لحسيمة.  رقم  بشارع  مل مورة 

.KHACHIAمسير2ن للشركة

وستلتزم  لشركة بشكل صحيب   

 ، أحد  ملد2رين  ملشاركيا  بتوقيع 

أو لسيد  أحمد  ملر بطي  وهو  لسيد 

إسماعيل  ملر بط ، لفترة غير محددة 

من  ملد2رين  كل  2تمتع  وبالتالي   ،

بسلطات  منفصل  بشكل   ملشاركيا 

باستثناء   ..
ً
شموال  لتوقيع  ألكثر 

وجميع  و لكمبياالت   لشيكات 

أا  2جب   مل امالت  لبنكية   لتي 

2وق ها  لسيد أحمد  ملر بطي بمفرده.

 لباقي بدوا تغيير.

1060I

sofoget

JOCKER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

JOCKER شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لقنيطرة 

 والد برجال كلم 7 - 000ا1 

 لقنيطرة   ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

01ا7ا.

قر ر  لشريك  بمقت�سى 

 2023 2نا2ر   16 في   لوحيد  ملؤرخ 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع  تم 

من  أي  درهم»   250.000» قدره 

«2.000.000 درهم» إلى «2.250.000 

تقد2م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد2ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 209ا9.

1061I
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STE FIDUCONFIANCE

YC LOGISTIQUE
إعالا مت دد  لقر ر ت

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
YC LOGISTIQUE   «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي:  قط ة 
103   لطابق  لثاني رقم 3 تجزئة 
 لبركة حي  ملسيرة فاس - 30000 

فاس  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.73925

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 2نا2ر   11  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي:   
 » تغيير  إلسم  لتجاري للشركة من  
 «SOUTRA-GROUPE-CHADID

.« YC LOGISTIQUE » إلى
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي:  
صياغة  لقانوا  ألسا�سي  إعادة 

للشركة
على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: تجد2د مدة  لنسيير  بمقت�سى 
محضر  لجمع  إلستثنائي   ملن قد 
بتاريخ11/01/2023 و ملسجل بفاس  
عدد  تحت     14/01/2023 بتاريخ 

OR 1999    RE 217ا
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

توزيع  لصالحيات  على   ملسير 
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي:   
 » تغيير  إلسم  لتجاري للشركة من  
 «SOUTRA-GROUPE-CHADID

.« YC LOGISTIQUE » إلى
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   26 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5910.

1062I

AUFIDEX CONSEILS

CZAR GROUPE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA
 3eme ETAGE AV. ALLAL EL
 FASSI MARRAKECH ، 40070،

MARRAKECH MAROC
ذ ت  شركة   CZAR GROUPE

 ملسؤولية  ملحدودة
شارع  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
أنور  مجمع  لتجاري  عالل  لفا�سي 
 ،  33 رقم  شقة   لطابق  لثالث 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.129821

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
2ونس  حنيش  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   100
زياد  )ة(  حصة لفائدة   لسيد   200

 بو لفا2ز بتاريخ 05 دجنبر 2022.
2ونس  حنيش  )ة(  تفويت  لسيد 
100 حصة  جتماعية من أصل 200 
)ة(  ميا  بو  لفائدة   لسيد  حصة 

 لفا2ز بتاريخ 05 دجنبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
دجنبر   29 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم 3150ا1.
1063I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

STE AZOUL DES SERVICES
شركة  لتضامن

قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT 1127
، 85000، TIZNIT MAROC

 STE AZOUL DES SERVICES
شركة  لتضامن

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : وعنو ا 
مقرها  إلجتماعي رقم 11 جماعة 

تفر وت  ملولود أنزي  - 85103 
تيزنيت  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.3523

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل   ملؤرخ في 26 دجنبر 
STE AZOUL DES SERVICES شركة 
 10.000 رأسمالها  مبلغ   لتضامن 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
 11 رقم  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 - أنزي   تفر وت  ملولود  جماعة 
تيزنيت  ملغرب نتيجة اللحل   85103

 ملسبق للشركة.
و عيا:

و  هللا  عبد  أبكريم    لسيد)ة(  
جماعة  إمينتنيست  دو ر  عنو نه) ( 
تيزنيت   85124  - تفر وت  ملولود 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
دو ر  وفي   2022 دجنبر   26 بتاريخ 
إمينتنيست جماعة تفر وت  ملولود - 

-  85124 تيزنيت  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   19 بتاريخ   البتد ئية بتيزنيت  

2023 تحت رقم 33/2023.

1064I

CAF MAROC

FLEX PORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
FLEX PORT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا3 شارع 
طانطاا  قامة سليماا 1  لطابق 
 الول رقم ا1 - 90000 طنجة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
85345

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 أبريل   19  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    FLEX PORT

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

شارع طانطاا  قامة  ا3   إلجتماعي 

 - ا1  رقم  1  لطابق  الول  سليماا 

90000 طنجة  ملغرب نتيجة ل : أزمة 

نشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب ا3 شارع 

1  لطابق  سليماا  طانطاا  قامة 

 الول رقم ا1 - 90000 طنجة  ملغرب. 

و عيا:

و  عادل    مل روفي   لسيد)ة( 

محمد  لسادس  شارع  عنو نه) ( 

اا 90000 طنجة  مركب  لربيع رقم 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 221.

1065I

LE PREMIER CONSEIL

KATIM PRO SERVICES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

KATIM PRO SERVICES شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملتجر رقم 

15 قرب مسجد  النو ر شارع عالل 

 لفا�سي  - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة 
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ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9ا1325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 KATIM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PRO SERVICES

تحويل   *  : غرض  لشركة بإ2جاز 

 ألمو ل

)فضاء  أد ء  لفو تير  فضاء   *

 لتسهيالت(

وم الجة  *مركز   لنسخ 

 لنصوص.

عنو ا  ملقر  الجتماعي :  ملتجر رقم 

قرب مسجد  النو ر شارع عالل   15

 لفا�سي  - 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  ملصطفى كتيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملصطفى كتيم عنو نه) ( 
تسلطانت   100 زهور تسلطانت رقم 

0000ا مر كش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  ملصطفى كتيم عنو نه) ( 
تسلطانت   100 زهور تسلطانت رقم 

0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 3905ا1.

1066I

cabinet fiduciaire jalal

ZAJUDA SARL AU زاجودا
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet fiduciaire jalal

 rue khalid ibn el walid n(5 30

 tanger tanger، 90000، tanger

maroc

ز جود  ZAJUDA SARL AU  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع  بو 

جرير  لطباري  قامة فلوريا بلوك 

ب محل رقم 71 - 90000  طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

159ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا0 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : ز جود  

.ZAJUDA SARL AU

جميع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عمليات  لترويج لل قار.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع  بو 

بلوك  فلوريا  جرير  لطباري  قامة 

طنجة    90000  -  71 ب محل رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد س يدي رضو ا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد س يدي رضو ا عنو نه) ( 

شقة  مركب كو مار  بيتش بلوك أ2 

مرتيل   93150 مرتيل  كابونكرو   1

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد س يدي رضو ا عنو نه) ( 

شقة  مركب كو مار  بيتش بلوك أ2 

مرتيل   93150 مرتيل  كابونكرو   1

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 261901.

1067I

FACE FIDUCIAIRE

براكتيميد
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى  مل ني  لطابق 

 لثالث رقم 6 ، 20130،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

بر كتيميد شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 69 زنقة 

أريحاا ط 3 بوسيجور  - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

55ا570

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بر كتيميد.

تاجر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

باالستير د  2قوم  وسيط  لذي  أو 

و لتصد2ر.

زنقة   69  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 20000  - بوسيجور    3 ط  أريحاا 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

قيطوني  دري�سي  ملهدي   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   2.500   :

للحصة.

 2.500   : مريم   لسيدة  ل لوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

قيطوني  دري�سي  ملهدي   لسيد 

ش  ا  زنقة ر سيا ط   20 عنو نه) ( 

 20000 ا2  مل اريف  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  مريم   لسيدة  ل لوي 

فال  ا2  ش  ا  ط  ر سيا  زنقة   20

فلوري  لبيضاء 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

قيطوني  دري�سي  ملهدي   لسيد 

ش  ا  زنقة ر سيا ط   20 عنو نه) ( 

 20000 ا2  مل اريف  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

عنو نه) (  مريم   لسيدة  ل لوي 

فال  ا2  ش  ا  ط  ر سيا  زنقة   20

فلوري  لبيضاء 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم -.

1068I
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sofoget

RENTIFY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

RENTIFY شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي   لقنيطرة 

37 زنقة م مورة طابق  1شقة 1 - 

000ا1   لقنيطرة    ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

68117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   17

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RENTIFY

كر ء    : بإ2جاز  غرض  لشركة 

سيار ت.

عنو ا  ملقر  الجتماعي :   لقنيطرة 
 -  1 1شقة  زنقة م مورة طابق    37

000ا1   لقنيطرة    ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : 2وسف حناوي   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : حناوي  2وسف   لسيد  

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

2وسف حناوي عنو نه) (    لسيد  
 لقنيطرة  000ا1   لقنيطرة    ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
2وسف حناوي عنو نه) (    لسيد  
 لقنيطرة  000ا1   لقنيطرة    ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم ا23ا9.

1069I

NEW CONSULTING INVEST

SEVILLANA QUIMICAS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NEW CONSULTING INVEST
حي  ملطار شارع 80 عمارة  ملسجد 
 لكبير  لشقة رقم 7 ، 62010، 

 لناظور  ملغرب
SEVILLANA QUIMICAS شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ملطار 
شارع 80 عمارة  ملسجد  لكبير 

 لشقة 7 - 62010  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25261
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SEVILLANA QUIMICAS
 ، ت بئة   -  : غرض  لشركة بإ2جاز 
بيع وتوزيع منتجات  لتنظيف  ملنزلية 

و ملهنية و لنظافة  لجسمية
-  الستير د و  لتصد2ر  .

عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي  ملطار 
شارع 80 عمارة  ملسجد  لكبير  لشقة 

7 - 62010  لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  مليموني فيصل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  مليموني فيصل عنو نه) ( 
 62300 شيكر  بني  مساد2ت  دو ر 

 لناظور  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  مليموني فيصل عنو نه) ( 
 62300 شيكر  بني  مساد2ت  دو ر 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 09 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5307.
1070I

sofoget

KERRAZ LAND
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
KERRAZ LAND شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  مرس 

 لخير 259 261 262 تمارة - ------- 
تمارة   ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.122201
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في ا2 نونبر 2022 تم  تحويل  
 ملقر  الجتماعي  لحالي للشركة من « 
 - تمارة   262  261  259 مرس  لخير 
مجمع   9» إلى  تمارة   ملغرب»   -------
2 - 000ا1   سكني مومن شقة طابق 

 لقنيطرة    ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132938.

1071I

sofoget

KERRAZ LAND
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed

 qorri residence chaimae bur n° 2

et 3 ، 14000، kenitra maroc

ذ ت  شركة   KERRAZ LAND

 ملسؤولية  ملحدودة

مرس  مقرها  الجتماعي  وعنو ا 

 ------  - تمارة   262  261  259  لخير 

تمارة  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.122201

بمقت�سى  لجمع  ل ام 

نونبر  ا2  في   إلستثنائي  ملؤرخ 

من  نشاط  لشركة  تغيير  تم   2022

إلى «شر ء بيع و  « مؤسسة للت ليم» 

كر ء ل قار ت «.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132938.

1072I

sacompta sarl au

STE ANZAR-IRR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au

اا2 شارع  لجيش  مللكي ميسور ، 

33250، ميسور  ملغرب

STE ANZAR-IRR شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لنجاح  

ميسور  - 33250 ميسور  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ANZAR-IRR

:  الشغال  غرض  لشركة بإ2جاز 

 + متحادث   +  ملختلفة  و  لبناء 

 لتشجير.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

ميسور   33250  - ميسور    لنجاح  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بازى   لسيد  بر هيم  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بازى   لسيد  بر هيم  

ميسور   33250 ميسور  حي  لنجاح 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بازى   لسيد  بر هيم  

ميسور   33250 ميسور  حي  لنجاح 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ   البتد ئية ببوملاا  

2023 تحت رقم 24/2023.

1073I

NAJIHI CONSULTING

CENTR›AO PERFORMANCE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NAJIHI CONSULTING

 N°40 5eme ETAGE BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS

 IDRISSIA ATLAS FES ، 30000،

FES MAROC

 CENTR’AO PERFORMANCE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم  

0ا لطابق  5مكاتب  الندلس شارع 

 صیلة  الطلس فاس - 30000 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENTR’AO PERFORMANCE

مركز   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مركز  التصال  تشغيل   -  تصال 

بالهاتف -  ستير د و تصد2ر.
رقم    : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

5مكاتب  الندلس شارع  0ا لطابق  

30000 فاس   -  صیلة  الطلس فاس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد  ملصطفى مدغالي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مدغالي   لسيد  ملصطفى 

عنو نه) ( حي  لس ادة زنقة  لطاوس 
رقم 21  60000 وجدة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مدغالي   لسيد  ملصطفى 

عنو نه) ( حي  لس ادة زنقة  لطاوس 
رقم 21  60000 وجدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6032.

Iا107

QUALICIA CONSULTING

 SEMILLAS DE CAFE SARL
AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 قامة أميا  لطابق  لتاني رقم ا1 
زنقة طرفا2ة، موالي علي  لشريف 

 ملد2نة  لجد2دة مكناس. ، 50000، 

مكناس  ملغرب

 SEMILLAS DE CAFE SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 64 شارع 

عبد هللا  ملد2وني  لطابق 1 شقة 

2  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SEMILLAS DE CAFE SARL AU
مموا   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لحفالت
مقهى.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 64 شارع 
 2 شقة   1 عبد هللا  ملد2وني  لطابق 
 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  ور م عبد  الاله 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ور م عبد  الاله عنو نه) ( 
8 ساحة  لنصر  شارع  لحاجب رقم 
 ملحنش  لثاني تطو ا 93000 تطو ا 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ور م عبد  الاله عنو نه) ( 
8 ساحة  لنصر  شارع  لحاجب رقم 
 ملحنش  لثاني تطو ا 93000 تطو ا 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 5265.
1075I

إئتمانية رزقي «ذ.رزقي هشام» محاسب م تمد

 SOCIETE MOUATASSIM
DISTRIBUTION

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية رزقي «ذ.رزقي هشام» 
محاسب م تمد

رقم 17 شقه 15 زنقه  نتسير بي ، 
50000، مكناس  ملغرب
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 SOCIETE MOUATASSIM

DISTRIBUTION شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 158 

تجزئة  ل ثمانية  لشطر 1 شارع 

محمد  لسادس - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   08

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE MOUATASSIM

.DISTRIBUTION

غرض  لشركة بإ2جاز : إد رة متجر 

أغذ2ة عام

تاجر سكر بالتقسيط وشبه جملة

 ستير د وتصد2ر.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 158 

شارع   1 تجزئة  ل ثمانية  لشطر 

مكناس   50000  - محمد  لسادس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد حميد م تصم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  م تصم   لسيد حميد 

تجزئة  ل ثمانية   2 263  لطابق 

 لشطرا  50000 مكناس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  م تصم   لسيد حميد 
تجزئة  ل ثمانية   2 263  لطابق 

 لشطرا  50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1575.

1076I

 ورو  فريك إكسبير

SUD-EST TOURS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ورو  فريك إكسبير
رقم 256 شارع  إلدري�سي، تجزئة 
صوفيا  لوردة، تاركةـ ـ مر كش ، 

0000ا، مر كش  ملغرب
SUD-EST TOURS شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 

167 عمارة 95 تجزئة تاركة أبو ب 
مر كش  - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
132663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
SUD-  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.EST TOURS
:  لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسياحي  لبري.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 167 
عمارة 95 تجزئة تاركة أبو ب مر كش  

- 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد تمردولت  بر هيم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد تمردولت  بر هيم عنو نه) ( 

 ملسيرة 1 أ رقم ا20  0000ا مر كش 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد تمردولت  بر هيم عنو نه) ( 

 ملسيرة 1 أ رقم ا20  0000ا مر كش 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 144038.

1077I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

EVOIRES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس  ملغرب

EVOIRES شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 

بضي ة  الميا دو ر ريافة  م 

 لسلطاا - 50050 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   25

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EVOIRES
نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير 3.5- طن
 العمال  ملختلفة أو  لبناء.

محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بضي ة  الميا دو ر ريافة  م  لسلطاا 

- 50050 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لغفور  الميا :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لغفور  الميا   لسيد 
عنو نه) ( ضي ة  الميا دو ر ريافة  م 

 لسلطاا  50050 مكناس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لغفور  الميا   لسيد 
عنو نه) ( ضي ة  الميا دو ر ريافة  م 

 لسلطاا  50050 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1590.

1078I

ADVISORY PARTNERS

 CLINIQUE
 INTERNATIONALE DE

MOHAMMADIA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
165 شارع عبد  ملؤمن حي 

 ملستشفيات بنا2ة أ  لطابق  ألول 
 لد ر  لبيضاء ، 20160،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
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 CLINIQUE INTERNATIONALE
DE MOHAMMADIA  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ل ليا 
 ملحمد2ة رقم 271 زنقة 17 ، 

حسنية 1 شارع  ملقاومة - 28810 
 ملحمد2ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
9ا322

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   22
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 CLINIQUE INTERNATIONALE

.DE MOHAMMADIA
غرض  لشركة بإ2جاز : -      تشغيل 
طب  ألور م  في  متخصصة  عيادة 
جميع  لخدمات  أد ء  عامة  وبصفة 

 لطبية.
-  الستشارة  لطبية،  لكشوفات، 
و لتحاليل، و لفحوصات  إلش اعية، 
 ل مليات  لجر حية و لفحوصات مع 

أو بدوا  ستشفاء.
وبيع جميع  ملو د  ألولية  شر ء   -
و ملو د  الستهالكية و ملو د و مل د ت 
في  ملصحات  و ألدو ت  ملستخدمة 

وغيرها ألغر ض  لطبية.
- وعموما جميع  ل مليات  لتي لها 
كليا أو  عالقة مباشر أو غير مباشر، 
جزئيا، بأحد  ألغر ض  ملذكورة أعاله 
تنمية  لصالح  تكوا  أا  2حتمل  أو 

 لشركة..
:  ل ليا  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 ملحمد2ة رقم 271 زنقة 17 ، حسنية 
- 28810  ملحمد2ة  1 شارع  ملقاومة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 AKDITAL :  1.000  لشركة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   AKDITAL  لشركة 
و زيس   طريق    246  ،  لد ر  لبيضاء 

20250  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (    لسيد  حمد  قد2م  
تجزئة بكاتيل   2 زنقة   29 رقم  بولو  
20ا20  لد ر  لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب
عنو نه) (  رشدي   طالب   لسيد 
08 زنقة  كريناديي   نفا  لد ر لبيضاء  

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية باملحمد2ة  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم -.

1079I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

ORA STATION SERVICE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage  Plataux
 Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
ORA STATION SERVICE شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 
 ملدور ت سبت جزولة  - 46000 

 سفي  ملغـــرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

13615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ORA  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.STATION SERVICE

محطة   -  : غرض  لشركة بإ2جاز 

و  ملو د  و  لزيوت  لبيع  لوقود 

 لبيترولية

-  ألشغــال  ل ــامة و  شغـــال  لبنــاء

-  ستغالل مقهى

-  إل2ر د و  لتصد2ــر.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 46000  - جزولة   سبت   ملدور ت 

 سفي  ملغـــرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ربي ــة  أونــاس   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ربيــ ة   لسيدة  ونــاس 

46000  سفي  نكـــا   دو ر  هد2ــل 

 ملغـــرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  ربيــ ة   لسيدة  ونــاس 

46000  سفي  نكـــا   دو ر  هد2ــل 

 ملغــرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2023 تحت رقم -.

1080I

CABINET FICOR

 RAMO PHARM
PROMOTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

CABINET FICOR

12 زنقة  ألقحو ا إقامة  لناس 

بوسجور ، 20200،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 RAMO PHARM PROMOTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 21 زنقة 

 ألقحو ا بوسيجور  - 20200  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.34518

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  22 غشت   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

  RAMO PHARM PROMOTION

درهم   480.000 رأسمالها  مبلغ 
زنقة   21 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

 ألقحو ا بوسيجور  - 20200  لد ر 

قلة   *  : ل  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 

 ملو رد  ملالية 

* شدة  ملنافسة.
زنقة   21 و حدد مقر  لتصفية ب 

 ألقحو ا بوسيجور  - 20200  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( كريم   كوز و عنو نه) ( 

ا5 تجزئة  ملنتزه عيا  لد2اب 20200 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 842174.

1081I
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MAY CONSULTING

ECT EQUIPEMENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MAY CONSULTING
7 زنقة  ملالزم فرناند الفيليت ، 
20300،  لد ر لبيضاء  ملغرب

ECT EQUIPEMENT شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي كم 7 ، 

طريق 9 جاكما برشيد. كم 7 ، طريق 
9 جاكما برشيد. 26100 برشيد 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17661
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ECT  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EQUIPEMENT
شر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
وبيع وتوزيع و ستير د وتصد2ر جميع 

 ملنتجات و ملو د..
 ،  7 كم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
طريق 9 جاكما برشيد. كم 7 ، طريق 
برشيد   26100 برشيد.  جاكما   9

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 SUN JIANHUA :  1.000 لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 SUN JIANHUA : 1000  لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 SUN JIANHUA  لسيدة 
سليماا  لفار�سي،  شارع  عنو نه) ( 
 20320 في  لد ر  لبيضاء   01 شقة  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 SUN JIANHUA  لسيدة 
سليماا  لفار�سي،  شارع  عنو نه) ( 
 20320 في  لد ر  لبيضاء   01 شقة  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   البتد ئية ببرشيد  

2023 تحت رقم 173.
1082I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

AUTO DOHA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
AUTO DOHA شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 

9ا مكتب رقم ا، شارع  لسالوي 
م.ج فاس - 30000 فاس  ململكة 

 ملغربية.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.73031

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   20  ملؤرخ في 
AUTO DOHA شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي رقم 9ا مكتب رقم 
ا، شارع  لسالوي م.ج فاس - 30000 
ل دم  نتيجة  فاس  ململكة  ملغربية 

 ستأناف نشاط  لشركة.

و عيا:

و  حامريش   لسيد)ة(  بتسام  

تجزئة بريستجيا شقة   22 عنو نه) ( 

30000 فاس  21 مل ب  لخيل فاس 

 ململكة  ملغربية كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

9ا  وفي رقم   2023 2نا2ر   20 بتاريخ 

م.ج  شارع  لسالوي  ا،  رقم  مكتب 

فاس - 30000 فاس  ململكة  ملغربية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6053.

1083I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

ALBONYAN 4 YOU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 cabinet comptabe et fiscal

benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56

90000، Tanger Maroc

ALBONYAN 4 YOU شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 20 شارع 

 لقا�سي عياض  لطابق  الول  لشقة 
رقم 2 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134761

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALBONYAN ا YOU

:  الن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 
 ل قاري 

 الستير د و  لتصد2ر.
20 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 لقا�سي عياض  لطابق  الول  لشقة 

رقم 2 - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

3.800.000 درهم، مقسم كالتالي:
 38000  : محمد  لقاطي   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد محمد  لقاطي  

 سبانيا 08001 برشلونة  سبانيا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد محمد  لقاطي  

 سبانيا 08001 برشلونة  سبانيا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2008.

1084I

QUALICIA CONSULTING

 MAROC NDANDE AMI
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 قامة أميا  لطابق  لتاني رقم ا1 
زنقة طرفا2ة، موالي علي  لشريف 

 ملد2نة  لجد2دة مكناس. ، 50000، 
مكناس  ملغرب

 MAROC NDANDE AMI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 
ا عمارة 17 مكتب رقم 11 شارع 

 لجيش  مللكي  ملنزه مكناس - 50000 
مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
58195
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAROC NDANDE AMI SARL

غرض  لشركة بإ2جاز : مز رع

 ستير د و تصد2ر

ت مل  لشركة لحسابها  لخاص في 

وضع أو  د رة  الور ق  ملالية  لقابلة 

م امالت  الور ق  في  للتحويل، و 

 ملالية أو في  لسيطرة على  لشركات.

:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع   11 رقم  مكتب   17 عمارة  ا 

 لجيش  مللكي  ملنزه مكناس - 50000 

مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لركر كي عمر :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 200   : محمد   لسيد  ل سري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  لصافي  حمد :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 200   : عثماا  مخشوا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  ولكوا هشام :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عمر   لسيد  لركر كي 

خد2جة  عالل  لفا�سي  قامة  شارع 

 50000 مكناس  ج  م   11 شقة   2

مكناس  ملغرب.

 لسيد  ل سري محمد عنو نه) ( 

دو ر  دوز  وس ود  لصفاء  شتوكة 

87100  شتوكة  2ت باها   2ت باها 

 ملغرب.

عنو نه) (   لسيد  لصافي  حمد 
زنقة 10 حي  لسالم  جلموس خنيفرة 

000ا5 خنيفرة  ملغرب.

 لسيد مخشوا عثماا عنو نه) ( 

و قة  2ت  بوبر هيم  2ت  دو ر  2ت 

خنيفرة  000ا5  خنيفرة   سحاق 

 ملغرب.

عنو نه) (  هشام   لسيد  ولكوا 

 33000 دو ر  2ت فريكو كيكو بوملاا 

بوملاا   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  عمر   لسيد  لركر كي 

خد2جة  عالل  لفا�سي  قامة  شارع 

 50000 مكناس  ج  م   11 شقة   2

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 567.

1085I

STE FIGEC

SOCIETE INTERORGANIC
إعالا مت دد  لقر ر ت

STE FIGEC

10 شارع نهرو ، مكناس ، 50000، 

مكناس  ملغرب

 SOCIETE INTERORGANIC

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 37 مكرر 

 لطابق 7 عمارة رقم ا و 8  م. ج 

شارع سبو  - 50000 مكناس  ململكة 

 ملغربية.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.57655

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

2022 تم  تخاذ   ملؤرخ في 28 دجنبر 

 لقر ر ت  لتالية: 

تفويت  لحصص:   1- رقم  قر ر 

  28 بتاريخ  ما2لي:  على  2نص   لذي 

250 حصة  2022 تما تفويت  دجنبر 

إلى  علي  لجابري  طرف  لسيد  من 

 لسيد 2وسف  ملرني�سي.

تغيير  لشكل  لقانوني   2 قر ر رقم 

تما  للشركة:  لذي 2نص على ما2لي: 

من  لشركة  تغيير  لشكل  لقانوني 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

شركة ذ ت مسؤولية محذودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

إستقالة  ملسير:   -  3 رقم  قر ر 

 28 بتاريخ  ما2لي:  على  2نص   لذي 

إستقالة  قبول  تما  دجنبر2022 

 لسيد علي  لجابري من تسير  لشركة

تحد2ث  لنظام  -ا  رقم  قر ر 

على  2نص  للشركة:  لذي   ألسا�سي 

تحد2ث  لنظام  ألسا�سي  ما2لي: 

للشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

01:  لذي 2نص  بند رقم بند رقم 

على ما2لي: تما تغيير  لشكل  لقانوني 

ذ ت مسؤولية  من شركة  للشركة  

مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

بند رقم بند رقم 06:  لذي 2نص 

طرف  من  تفويت  تما  ما2لي:  على 

 25000 مبلغ  علي  لجابري   لسيد 

درهم من رأسمال  لشركة إلى  لسيد 

رأسمال  ليصبب  2وسف  ملرني�سي 

 50.000.00 مامجموعه   لشركة 

درهم

07:  لذي 2نص  بند رقم بند رقم 

طرف  من  تفويت  تما  ما2لي:  على 

حصة   250 علي  لجابري   لسيد 

2وسف  لفائدة  لسيد  من  لشركة 

حصص  لشركة  لتصبب   ملرني�سي 

مامجموعه 500 حصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 571.

1086I

mohammed boumzebra

STE QZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE QZ  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 

بويا بني وكيل - 23200  لفقيه بن 

صالح  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.QZ

مط م-   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

تأجير  لغرف  و  ملباني  ملجهزة 

أو  ال حتفاالت  و  لالجتماعات 

 مل ارض.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : دو ر  والد 

23200  لفقيه بن   - بني وكيل  بويا 

صالح  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد قد2م  لزماا محمد :  0ا3 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  لشرقاوي  مل طاوي 

 100 بقيمة  حصة   330   :  ملهدي 

درهم للحصة.
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 لسيد قد2م  لزماا عبد للطيف 

درهم   100 بقيمة  حصة   330   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد  قد2م  لزماا   لسيد 

 23200 عنو نه) (  لفقيه بن صالح 

 لفقيه بن صالح  ملغرب.
 لسيد  لشرقاوي  مل طاوي 

صالح  بن  عنو نه) (  لفقيه   ملهدي 

23200  لفقيه بن صالح  ملغرب.

 لسيد قد2م  لزماا عبد للطيف 

 23200 عنو نه) (  لفقيه بن صالح 

 لفقيه بن صالح  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لشرقاوي  مل طاوي 

صالح  بن  عنو نه) (  لفقيه   ملهدي 

23200  لفقيه بن صالح  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ   البتد ئية بالفقيه بن صالح  

08 فبر 2ر 2023 تحت رقم 40/2023.

1087I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 GIBRALTAR EDITING
SERVICES SARL  شركة 

جيبغالطار ايديتيغ سيغفيس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 OUATTOU MOHAMMED

YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،

900000، طنجة  ملغرب

 GIBRALTAR EDITING SERVICES

SARL  شركة جيبغالطار  2د2تيغ 

سيغفيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع خالد 

 بن  لوليد 28  لطابق  ألول رقم 1 - 

90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.105699

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 أكتوبر   25 في   ملؤرخ 

حل شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 GIBRALTAR EDITING SERVICES

جيبغالطار  2د2تيغ  شركة    SARL

 10.000 رأسمالها  مبلغ  سيغفيس  

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
28  لطابق  ألول  خالد  بن  لوليد 
رقم 1 - 90000 طنجة  ملغرب نتيجة 

ل : خسارة.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
28   لطابق  الول  خالد  بن  لوليد 

رقم 1 90000 طنجة  ملغرب. 

و عيا:

أوعتو و  محمد 2اسيا    لسيد)ة( 
مرشاا   زنقة  لرمانة   32 عنو نه) ( 

)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي   90000

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   16 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2022 تحت رقم 15026.

1088I

FIDUCIAIRE FOR YOU

KARMIK KOKOON
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE FOR YOU

شارع محمد  لبقال عمارة صبحي 
رقم 51  لطابق 3 شقة رقم 07 جيلز 

، 0000ا، مر كش  ملغرب

KARMIK KOKOON شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا زنقة 

موز ر  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

413879

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2019 تقرر حل   ملؤرخ في 08 غشت 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    KARMIK KOKOON

وعنو ا  درهم   10.000 رأسمالها 

 - موز ر   زنقة  ا  مقرها  إلجتماعي 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة 

تنفيذ  بامكاا  لشركة  ي د  لم   : ل 

 لغرض  لذي تم  نشاءها من أجله.

زنقة  ا  و حدد مقر  لتصفية ب 

20000  لد ر  لبيضاء   - موز ر  

 ملغرب. 

و عيا:

و  هشام    ملا�سي   لسيد)ة( 

عنو نه) ( رقم 12 إم اB قرية  لنخيل 

مر كش  0000ا  2  لنخيل  لجنوبي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 4226.

1089I

Fiduciaire E.C.C.F

A.M.I.E  شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire E.C.C.F

ا مكرر بلوك ل زنقة ساحل  ل اج 

 لنهضة ، 25000، خريبكة  ملغرب

شركة  A.M.I.E شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي موطن 

ب  لشقة 3  لحي  الد ري مركب 

 لشروق مدخل ب طابق 2  - 25000  

خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة    : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.A.M.I.E

بيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وصناعة منتوجات  لتطريز و لد نتيل

طباعة  لسيريغر ف.

موطن   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

مركب  3  لحي  الد ري  ب  لشقة 

 لشروق مدخل ب طابق 2  - 25000  

خريبكة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ل مود  2من :  500 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة.

 500   : محمد   لسيد  ملختاري 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ل مود  2من عنو نه) ( حي 

 لنسيم عمارة 486  لشقة ا  20190 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

 لسيد  ملختاري محمد عنو نه) ( 

بوجنيبة   حي  لد خلة  د  بلوك   35

25100 خريبكة   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  ل مود  2من عنو نه) ( حي 

 لنسيم عمارة 486  لشقة ا 20190 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخريبكة  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 53.

1090I
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GLOBAL HEALTH ACCESS

GLOBAL HEALH ACCESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

GLOBAL HEALTH ACCESS

21 زنقة  بو عبد هللا  لنافعي 

إقامة بن عمر  لطابق ا  لشقة 10 

م اريف ، 20200،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

GLOBAL HEALH ACCESS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 21 زنقة 

 بو عبد هللا  لنافعي إقامة بن عمر 

 لطابق ا  لشقة 10 م اريف - 

22000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.551787

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2023 2نا2ر   06  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    GLOBAL HEALH ACCESS

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

عبد  زنقة  بو   21 مقرها  إلجتماعي 

ا  هللا  لنافعي إقامة بن عمر  لطابق 

22000  لد ر   - م اريف   10  لشقة 

غياب   : ل  نتيجة   لبيضاء  ملغرب 

نشاط تجاري.

زنقة   21 و حدد مقر  لتصفية ب 

 بو عبد هللا  لنافعي إقامة بن عمر 

 - م اريف   10 ا  لشقة   لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:
عبد  ملومن   ل لوي   لسيد)ة( 

بكار  زنقة  لقا�سي   87 عنو نه) (  و 

 لطابق 5  لشقة 10 حي بيرجي 20200 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856789.

1091I

أفاك أود2ت

PHOTO KHANDY SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

أفاك أود2ت

2 ساحة  لكويت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة  ملغرب

 PHOTO KHANDY SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا1 مصلى 

 قامة عائشة موساتي رقم 7 - 

90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.112329

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2022 دجنبر   28 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 

 PHOTO ذ ت  لشريك  لوحيد 

KHANDY SARL AU  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

عائشة  مصلى  قامة  ا1   إلجتماعي 

طنجة   90000  -  7 رقم  موساتي 

 ملغرب نتيجة ل :  ألزمة  القتصاد2ة.

شارع   8 و حدد مقر  لتصفية ب 

 5 طابق  باجة  خو رزمي  قامة  بن 

رقم 22 - 90000 طنجة  ملغرب. 

و عيا:

و  خد2جة   لخندي   لسيد)ة( 

خو رزمي  قامة  شارع   8 عنو نه) ( 

 90000  22 رقم   5 باجة طابق   بن 

طنجة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 261681.

1092I

STE TRAFISCO

ABC REST
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا  بن  لزبير مويلحا 

 لجد2دة 273 ، 000ا2،  لجد2دة 
 ملغرب

ABC REST شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي متجر رقم 
9 مكرر زنقة سناء تجزئة مغرب بناء 
 لجد2دة - 000ا2  لجد2دة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

9ا152.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2019 نونبر   26  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
مبلغ    ABC REST  لشريك  لوحيد 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
مكرر   9 مقرها  إلجتماعي متجر رقم 
زنقة سناء تجزئة مغرب بناء  لجد2دة 
- 000ا2  لجد2دة  ملغرب نتيجة ل : 

إنهاء  لنشاط.
و حدد مقر  لتصفية ب متجر رقم 
9 مكرر زنقة سناء تجزئة مغرب بناء 
 لجد2دة - 000ا2  لجد2دة  ملغرب. 

و عيا:
و  شنوف  بن  نبيلة    لسيد)ة( 
عمارة  د2ار  ل الية  عنو نه) (  قامة 
1 شقة 1 منطقة 1  لجد2دة 000ا2 
)ة(  كمصفي   لجد2دة  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  بالجد2دة    البتد ئية 

دجنبر 2019 تحت رقم 24518.

1093I

LAYAL CONSULTING

 BEL AID DEVELOPMENT

COMPANY

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

LAYAL CONSULTING

 LOTISSEMENT HOURIA 3

 N°14  2EME ETAGE ، 28820،

MOHAMMEDIA MAROC

 BEL AID DEVELOPMENT

COMPANY  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملختار  لسو�سي  لطابق  الول 

 لس ادة رقم 151  ل الية  - 28830 

 ملحمد2ة  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26093

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2023 2نا2ر   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة(  لس د2ة لود2ن 

أصل  من  حصة  جتماعية   1.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

 حمد درماا بتاريخ 02 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 08 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 277.

Iا109
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N2M CONSEIL-SARL

LA RAMBLA VOYAGES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LA RAMBLA VOYAGES شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
مبارك  لبكاي رقم 1  لحي  الد ري  - 

62000  لناضور  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
13اا1.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2022 دجنبر   31 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»  «00.000ا.1 
 1.500.000» إلى  درهم»   100.000»
مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 
مع د2وا  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5293.
1095I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 INITIATIVES ET CREATIONS
MAROC

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

خفض رأسمال  لشركة
 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL
تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

 لكريم  لخطابي،عمارة مركز أعمال 
جليز،   لطابق  لثالث، مكتب رقم 

21 ، 0000ا، مر كش  ملغرب
 INITIATIVES ET CREATIONS
MAROC  شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5ا2 شارع 
محمد  لخامس,  لطابق  لر بع ِجِليز  

- 0000ا مر كش   ملغرب.
خفض رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.13105

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2023 2نا2ر   02 في   ملؤرخ 
خفض رأسمال  لشركة بمبلغ قدره 
«290.000 درهم» أي من «300.000 
درهم» إلى «10.000 درهم» عن طريق 

: تخفيض عدد   ألسهم.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144362.

1096I

LAGHMARI YASSINE

 MOYZA TRADING NORTH
AFRICA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

LAGHMARI YASSINE
 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 SIDI MAAROUF CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
 MOYZA TRADING NORTH
AFRICA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 شارع 
لال  لياقوت ز وية مصطفى  مل اني 2 
رقم 62  لد ر  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.485401

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«61 شارع لال  لياقوت ز وية مصطفى 
62  لد ر  لبيضاء  رقم   2  مل اني 
إلى  20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب» 
شاتيلوا   شارع   2 «إقامة  لوليد 
20000  لد ر  لبيضاء    لد ر  لبيضاء 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857901.

1097I

شركة محاسبة صا2م

GLORYA ART SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة محاسبة صا2م

شارع  لدرفوفي عمارة  لس ادة 

 لطابق  لثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب

GLORYA ART SARL AU شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 15 زنقة 
جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3اا0ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GLORYA ART SARL AU

-وكالة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 التصاالت و إلعالا

وتسويق   لد2كور ت  -تصنيع 

 لجلد2ة

و مل د ت  -بيع  للو زم  ملكتبية 

وأجهزة  لكمبيوتر.
زنقة   15  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة.

 30.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 300   :  لسيدة  مال  ل مري 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيدة  مال  ل مري 
هيالنة درب   شتوكة رقم 12  0000ا 

مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيدة  مال  ل مري 
هيالنة درب   شتوكة رقم 12  0000ا 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2395.
1098I

CAFIGEC

 AL IDRISSI INTELLECTUAL
 FOUNDATION FOR

STUDIES AND RESEARCH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 AL IDRISSI INTELLECTUAL

 FOUNDATION FOR STUDIES
AND RESEARCH  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رياض 

1 رقم 12  لدروة - 26202 برشيد 
 ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12301
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   17  ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( مفيد 

خد2جة كمسير وحيد.
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تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ   البتد ئية ببرشيد  

2023 تحت رقم 188.
1099I

CAFIGEC

HAZ PIZZA ET DELICES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
HAZ PIZZA ET DELICES  شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 12 تجزئة 

 لرياض رقم 2  لدروة  - 26202 
برشيد  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12637
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   18  ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( مفيد 

خد2جة كمسير وحيد
تب ا لوفاة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ   البتد ئية ببرشيد  

2023 تحت رقم 184.
1100I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

OUGDDI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

 لطابق  لر بع شقة رقم 10 ب مبنى  
رقم 30 مكاا فرحات حشاد شارع 
حسن 2  ملد2نة  لجد2دة ، 50000، 

مكناس  ملغرب

OUGDDI شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل 
رقم 106 تجزئة  لن يم 2 مكناس - 

50070 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58197
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUGDDI
متجر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

أغد2ة عامة.
محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - مكناس   2 تجزئة  لن يم   106 رقم 

50070 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد مصطفى كدي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  كدي   لسيد مصطفى 
وحه  عروس   357ا  رقم   91 زنقة 

0ا500 مكناس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  كدي   لسيد مصطفى 
وحه  عروس   357ا  رقم   91 زنقة 

0ا500 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 568.

1101I

FIDUBAC SARL

STE BINANAD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUBAC SARL

162 مكرر شارع 2وسف  بن تاشفيا 

 لشقة رقم 11  لناضور ، 62000، 

 لناضور  ملغرب

STE BINANAD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

101رقم 1 ل ري  لشيخ  لناظور - 

62000  لناظور   ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12695

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 دجنبر   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

محمد بنحمو  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   225

900 حصة لفائدة   لسيد )ة( غريبة  

ميموني بتاريخ 29 دجنبر 2022.

محمد بنحمو  )ة(  تفويت  لسيد 

225 حصة  جتماعية من أصل 900 

)ة(  سماعيل  حصة لفائدة   لسيد 

سحمودي بتاريخ 09 فبر 2ر 2023.

محمد بنحمو  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   225

900 حصة لفائدة   لسيد )ة(  حمد 

 09 بتاريخ  سحمودي  سحمودي  

فبر 2ر 2023.

محمد بنحمو  )ة(  تفويت  لسيد 

225 حصة  جتماعية من أصل 900 

حصة لفائدة   لسيد )ة( عمر   وعلي 

بتاريخ 09 فبر 2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 31 2نا2ر 

2023 تحت رقم 5ا52.

1102I

universal gestion

CARRE BRUN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

universal gestion

 قامة  بن عطية  لطابق  لثاني  رقم 

7 جليز مر كش ، 0000ا، مر كش 

 ملغرب

CARRE BRUN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مركززنيث 

بزنس ,شارع مسلم تجزئة بوكار 

 لطابق 3 شقة رقم ا1 باب دكالة 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133071

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 CARRE : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BRUN

تاجر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقار ت.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : مركززنيث 

بوكار  تجزئة  مسلم  ,شارع  بزنس 

دكالة  باب  ا1  شقة رقم   3  لطابق 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد رونجي جوا فليب فانسنت 

 100 حصة بقيمة   10   : كريستياا 

درهم للحصة.

فليب  جوا  هولد2نغ   لشركة 

رونجي :  90 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة. 
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و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد رونجي جوا فليب فانسنت 

 86310 فرنسا  كريستياا عنو نه) ( 

فرنسا فرنسا.

فليب  جوا  هولد2نغ   لشركة 

شارع  لحرية   6 عنو نه) (  رونجي 

ساا   86310 سافاا  ساا   86310

سافاا فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد رونجي جوا فليب فانسنت 

 86310 فرنسا  كريستياا عنو نه) ( 

فرنسا فرنسا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 522اا1.

1103I

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  حـمـد وي 2ـحـيـى

G.P.I.O.O
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  

حـمـد وي 2ـحـيـى
18 شـارع بـور سـ ـيـد I18 شـارع بـور 

OUJDA MAROC ،60000 ،سـ ـيـد

G.P.I.O.O شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 18 زنقة 

بور س يد - 60000 وجدة  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.17317

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   03 في   ملؤرخ 

G.P.I.O.O شركة ذ ت مسؤلية  حل 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
بور  زنقة   18 مقرها  إلجتماعي 

س يد - 60000 وجدة  ملغرب نتيجة 

أرباع  ثالث  2فوق  عجز  لتحصيل 
رأسمال  لشركة.

و عيا:
و  2حيى  حمد وي    لسيد)ة( 
تجزئة  لفرح2  ظهر ملحلة  عنو نه) ( 
)ة(  كمصفي  وجدة  ملغرب   60000

للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
زنقة   18 وفي   2023 2نا2ر   16 بتاريخ 

بور س يد - 60000 وجدة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2485.

Iا110

سيكما جيستيوا

 STE NITA TRAVAUX
SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

سيكما جيستيوا
شارع محمد رقم 1 ورز ز ت شارع 
محمد رقم 1 ورز ز ت، 5000ا، 

ورز ز ت  ملغرب
  STE NITA TRAVAUX SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر تاجدة 

ترميكت - 5000ا ورز ز ت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

12279
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NITA TRAVAUX SARL AU
غرض  لشركة بإ2جاز : 1/ شغال 

 لنجارة و  الملنيوم.

2/  شغال  لبناء  ملتنوعة

3/ لتجارة.

دو ر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

ورز ز ت  5000ا   - ترميكت  تاجدة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد فريد بود2ا :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بود2ا  فريد   لسيد 

ورز ز ت  5000ا  ترميكت   تاجدة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  بود2ا  فريد   لسيد 

ورز ز ت  5000ا  ترميكت   تاجدة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 59.

1105I

universal gestion

ECO3 MK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

universal gestion

 قامة  بن عطية  لطابق  لثاني  رقم 

7 جليز مر كش ، 0000ا، مر كش 

 ملغرب

ECO3 MK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مركززنيث 

بزنس ,شارع مسلم تجزئة بوكار 

 لطابق 3 شقة رقم ا1 باب دكالة 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ECO3  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MK

:  ستير د  بإ2جاز  غرض  لشركة 

وتصد2ر آالت م الجة  ملياه.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : مركززنيث 

بوكار  تجزئة  مسلم  ,شارع  بزنس 

دكالة  باب  ا1  شقة رقم   3  لطابق 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد باسكاليني جيل :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

باسكاليني  لينز2اني  ب   لسيدة 

50 حصة بقيمة    : دمينيك توسانت 

100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد باسكاليني جيل عنو نه) ( 

فرنسا 78000 فرنسا فرنسا.

باسكاليني  لينز2اني  ب   لسيدة 

فرنسا  عنو نه) (  توسانت  دمينيك 

78000 فرنسا فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بينو ر   لسيد  وندري  ندرياني 

فرنسا   78000 فرنسا  عنو نه) ( 

فرنسا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 لتجارية بمر كش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

1106I
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مكتب  لجرودي

SL COMERCIAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  لجرودي
شارع 18 نونبر رقم ا2  لناضور ، 

62000،  لناضور  ملغرب
SL COMERCIAL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 الندلس  عمارة نوفل 62000 

 لناضور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25253
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COMERCIAL
غرض  لشركة بإ2جاز :  ستير د و 
توزيع مو د  لنضافة و مو د  لبناء و 

 الن اش  ل قاري.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 62000 نوفل  عمارة   الندلس  

 لناضور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد لحفى هشام :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيدة  لغرباوي نو ل :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   50   :  لسيد لحفى نوفل 

بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد لحفى محمادي :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   50   : لؤي  لحفى   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

50 حصة    :  لسيدة لحفى سلينا 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 75000  : هشام  لحفى   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

 5000  : نو ل   لسيدة  لغرباوي 

بقيمة 100 درهم.

 لسيد لحفى نوفل : 5000 بقيمة 

100 درهم.

 5000  : محمادي  لحفى   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

بقيمة   5000  :  لسيد لحفى لؤي 

100 درهم.

 5000  : سلينا  لحفى   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  هشام  لحفى   لسيد 

 62000  65 رقم  شارع  الندلس 

 لناضور  ملغرب.

 لسيدة  لغرباوي نو ل عنو نه) ( 

 62000  65 رقم  شارع  الندلس 

 لناضور  ملغرب.

عنو نه) (  نوفل  لحفى   لسيد 

 62000  65 رقم  شارع  الندلس 

 لناضور  ملغرب.

عنو نه) (  محمادي  حفى   لسيد 

 62000  65 رقم  شارع  الندلس 

 لناضور  ملغرب.

 لسيد لحفى لؤي عنو نه) ( شارع 

62000  لناضور   65 رقم   الندلس 

 ملغرب.

عنو نه) (  سلينا  لحفى   لسيدة 

 62000  65 رقم  شارع  الندلس 

 لناضور  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  هشام  لحفى   لسيد 

 62000  65 رقم  شارع  الندلس 

 لناضور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 09 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5302.

1107I

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  حـمـد وي 2ـحـيـى

TAHALIL

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  

حـمـد وي 2ـحـيـى

18 شـارع بـور سـ ـيـد I18 شـارع بـور 

OUJDA MAROC ،60000 ،سـ ـيـد

TAHALIL شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : زنقة ب9 

رقم 10 تجزئة  لفتب الز ري - 60000 

وجدة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7ااا2.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2022 أكتوبر   03 في   ملؤرخ 

شركة ذ ت مسؤلية   TAHALIL حل 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

 10 رقم  مقرها  إلجتماعي زنقة ب9 

وجدة   60000  - تجزئة  لفتب الز ري 

2فوق  لتحصيل عجز  نتيجة   ملغرب 

ثالث أرباع رأسمال  لشركة.

و عيا:

و  2حيى  حمد وي    لسيد)ة( 

تجزئة  لفرح2  ظهر ملحلة  عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي  وجدة  ملغرب   60000

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

وفي زنقة ب9   2023 2نا2ر  بتاريخ 16 

رقم 10 تجزئة  لفتب الز ري - 60000 

وجدة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2486.

1108I

benzakour and partners advisory

 LES 3 AMIS DE

L›ATLANTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 benzakour and partners

advisory

 avenue 2 Mars ، 20000، ,9ا

casablanca maroc

 LES 3 AMIS DE L’ATLANTIQUE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 173 

طريق زنا تة - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.246829

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 10 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

 20000  - زنا تة  طريق   173» من 
«ز وية  إلى   لد ر لبيضاء  ملغرب» 

ملتقى طريق  لوحدة و ممر المنديي 

20000  لد ر لبيضاء    - غيا  لسبع 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857659.

1109I

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  حـمـد وي 2ـحـيـى

TASBIH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  

حـمـد وي 2ـحـيـى
18 شـارع بـور سـ ـيـد I18 شـارع بـور 

OUJDA MAROC ،60000 ،سـ ـيـد

TASBIH شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 32 زنقة 

 لس د2يا - 60000 وجدة  ملغرب.

قفل  لتصفية
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.21363

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 أكتوبر   03 في   ملؤرخ 
مسؤلية  ذ ت  شركة   TASBIH حل 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي 32 زنقة  لس د2يا 
نتيجة  وجدة  ملغرب   60000  -
أرباع  ثالث  2فوق  عجز  لتحصيل 

رأسمال  لشركة.
و عيا:

و  2حيى  حمد وي    لسيد)ة( 
تجزئة  لفرح2  ظهر ملحلة  عنو نه) ( 
)ة(  كمصفي  وجدة  ملغرب   60000

للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
زنقة   32 وفي   2023 2نا2ر   16 بتاريخ 

 لس د2يا - 60000 وجدة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2503.

1110I

SOMANEX

منتور ديالك بريفي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOMANEX
3، شارع 9 بريز ش تقاطع شارع 
رحال  ملسكيني ، 0ا201،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
منتور د2الك بريفي شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 زنقة 
 لحرية  لطابق 3  لشقة رقم 5 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571209
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
منتور   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

د2الك بريفي.
:  لت ليم  بإ2جاز  غرض  لشركة 

و ملساعدة.
زنقة   10  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 -  5 رقم  3  لشقة   لحرية  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة بيير أودريي فاليري :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
فاليري  أودريي  بيير   لسيدة 
 5 ليكوليا  لشطر  تجزئة  عنو نه) ( 
م روف  سيدي   3 1  لشقة  عمارة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
فاليري  أودريي  بيير   لسيدة 
 5 ليكوليا  لشطر  تجزئة  عنو نه) ( 
م روف  سيدي   3 1  لشقة  عمارة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857606.

1111I

ETS BEN aaouinate 

HOUDA TRANSPORTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
HOUDA TRANSPORTS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 
 لسالم شارع  بن تاشفيا عمارة ج 

 لد ر لبيضاء - 20000  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

1ا3ا13.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  19 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    HOUDA TRANSPORTS
درهم وعنو ا   1.000.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي  قامة  لسالم شارع 
 بن تاشفيا عمارة ج  لد ر لبيضاء - 
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة 

ل : توقف عن  لنشاط.
ب  قامة  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لسالم شارع  بن تاشفيا عمارة ج 
20000  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء - 

 ملغرب. 
و عيا:

 لسيد)ة( سناء  فصلو و عنو نه) ( 
رقم  حي  لتيسير   لقطب  لحضري 
 20000 79  لنو صر  لبيصاء 
)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
:  قامة  بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 
 لسالم شارع  بن تاشفيا عمارة ج 

 لد ر لبيضاء
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا2  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 3021.
1112I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

UGH-ENGINEERING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD
 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA

 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC

UGH-ENGINEERING  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 30 شارع 
رحال  ملسكيني  لطابق 2  لشقة 5 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   06

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

UGH-  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ENGINEERING

أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

في  لهندسة  مختلفة  هياكل  بناء  و 

 ملدنية.

30 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 -  5 2  لشقة  رحال  ملسكيني  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوسنة    لسيد هشام 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  بوسنة    لسيد هشام 

 02 مفتاح  لخير  لشطر  تجزئة 

 26000  1070 07  لرقم   لشقة 

سطات  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
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عنو نه) (  بوسنة    لسيد هشام 

تجزئة مفتاح  لخير  لشطر 02  لشقة 

07  لرقم  26000 سطات  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 5ا52.

1113I

RIM MB SERVICES SARL AU

YOMAJI TRANSIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RIM MB SERVICES SARL AU

شارع  مل ارف رقم  2 تطو ا ، 

93000، تطو ا  ملغرب

YOMAJI TRANSIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

برمودة رقم 32 زنقة مالقة لو ضة 

عمارة  لطوب  لطابق  لثاني  - 9300 

تطو ا  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.YOMAJI TRANSIS

:  عمال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

متنوعة للبناء.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
لو ضة  مالقة  زنقة   32 رقم  برمودة 

عمارة  لطوب  لطابق  لثاني  - 9300 

تطو ا  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة  لدنيا مريم :  225 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة  لدنيا ناجية :  225 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 100   : فطمة   لسيدة  ليون�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  لدنيا 2ونس :  225 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 225   : جو د   لسيد  ملخلوفي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

225 بقيمة   :  لسيدة  لدنيا مريم 

22.500 درهم.

 لسيدة  لدنيا ناجية : 225 بقيمة 

22.500 درهم.

 100  : فطمة   لسيدة  ليون�سي 

بقيمة 1.000 درهم.

بقيمة   225  :  لسيد  لدنيا 2ونس 

22.500 درهم.

 لسيد  ملخلوفي جو د : 225 بقيمة 

22.500 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مريم   لسيدة  لدنيا 

تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب.

عنو نه) (  ناجية   لسيدة  لدنيا 

تتطو ا 93000 تطو ا  ملغرب.

 لسيدة  ليون�سي فطمة عنو نه) ( 

تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب.

عنو نه) (  2ونس   لسيد  لدنيا 

تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب.

عنو نه) (  جو د   لسيد  ملخلوفي 

تطو ا 93000 تطو ا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  جو د   لسيد  ملخلوفي 

 93000 وئام   زنقة  خندق  لزربوح 

تطو ا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم -.

Iا111

SAIFI KHALID

OLIVRAISON
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SAIFI KHALID
 RESIDENCE ALKAWTAR IMM

 L68 NR 7 SIDI MOUMEN
 CASABLANCA، 20630،
CASABLANCA MAROC

OLIVRAISON شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 57 شارع 
جنيا حي  لقدس  لبرنو�سي - 
20610   لد ر لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
3ا31اا.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 18 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
حي  لقدس  جنيا  شارع   57» من 
20610   لد ر لبيضاء   -  لبرنو�سي 
زنقة  وكيستاا   29» إلى   ملغرب» 
سورز ك  لطابق 3 مكتب 6  لصخور 
20303   لد ر لبيضاء     -  لسود ء 

 لد ر لبيضاء».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857896.
1115I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE MBRZ TRAV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MALIKI
شارع  ملسجد رقم 20  لطابق  الول 
 لشقة 1  لرشيد2ة ص ب 188 ، 

52000،  لرشيد2ة  ملغرب
 SOCIETE MBRZ TRAV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر والد 
علي و د  لن ام بوذنيب  - 52000 

 لرشيد2ة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15825

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   13 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

محمد  )ة(  تفويت  لسيد 

500 حصة  جتماعية من   لبوبكري 

لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 

 13 عبد  لوهاب  لرزوكي بتاريخ  )ة( 

2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 البتد ئية بالرشيد2ة  بتاريخ 30 2نا2ر 

2023 تحت رقم 53/2023.

1116I

ETS BEN aaouinate 

STE BIOFRUCT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ETS BEN aaouinate

 AV HASSAN II IMM

 ABOUELFAJ APPARTEMENT N

 2 ZEMAMRA zemamra، 24200،

ZEMAMRA maroc

ذ ت  شركة   STE BIOFRUCT
طور   ملسؤولية  ملحدودة)في 

 لتصفية(

محج  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

 لحسن  لثاني  قامة  بو  لفر ج شقة 

2  لزمامرة - 200ا2  لزمامرة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1019

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  02 دجنبر   ملؤرخ في 

 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

BIOFRUCT  مبلغ رأسمالها 10.000 

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي محج 

 لحسن  لثاني  قامة  بو  لفر ج شقة 

2  لزمامرة - 200ا2  لزمامرة  ملغرب 

نتيجة ل : توقف  لنشاط.

محج  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 لحسن  لثاني  قامة  بو  لفر ج شقة 
2  لزمامرة - 200ا2 زمامرة  ملغرب. 
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و عيا:
و  صالح   ليوسفي   لسيد)ة( 
 7 حي  بن سينا شقة   16 عنو نه) ( 
10080  لرباط  ملغرب   كد ل رباط 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
محج   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 
 لحسن  لثاني  قامة  بو  لفر ج شقة 

2  لزمامرة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بنور   بسيدي   البتد ئية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 258.

1117I

ETS BEN aaouinate 

CHOMATRA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
CHOMATRA شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 503 حي 
 لنهضة زمامرة - 200ا2  لزمامرة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1211

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  30 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    CHOMATRA
مقرها  وعنو ا  درهم   15.000
 - حي  لنهضة زمامرة   503  إلجتماعي 
 : نتيجة ل  200ا2  لزمامرة  ملغرب 

توقف  لنشاط.
 503 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
زمامرة  200ا2   - حي  لنهضة زمامرة 

 ملغرب. 

و عيا:

مكروم  عبد للطيف    لسيد)ة( 

�سي  لتهامي  بالد   86 عنو نه) (  و 

200ا2  لزمامرة  ملغرب   لزمامرة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : 503 حي 

 لنهضة زمامرة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 03 بتاريخ  بنور   بسيدي   البتد ئية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 259.

1118I

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  حـمـد وي 2ـحـيـى

TMCS

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  

حـمـد وي 2ـحـيـى

18 شـارع بـور سـ ـيـد I18 شـارع بـور 

OUJDA MAROC ،60000 ،سـ ـيـد

TMCS شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 9ا1 

طريق عوينت  لسر ق تجزئة 

طاحاوي - 60000 وجدة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.28989

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2022 غشت   21 في   ملؤرخ 

مسؤلية  ذ ت  شركة   TMCS حل 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

9ا1 طريق عوينت  مقرها  إلجتماعي 

 60000  - طاحاوي  تجزئة   لسر ق 

وجدة  ملغرب نتيجة لتحصيل عجز 

2فوق ثالث أرباع رأسمال  لشركة.

و عيا:

قدوري   بر هيم   لسيد)ة( 

عوينت  طريق  9ا1  عنو نه) (  و   

 60000 طاحاوي  تجزئة   لسر ق 

وجدة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

9ا1  وفي   2022 دجنبر   29 بتاريخ 
طريق عوينت  لسر ق تجزئة طاحاوي 

- 60000 وجدة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2502.

1119I

socomif sarl

EL AROUSY TRANS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد  لحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 000ا1،  لقنيطرة  ملغرب

EL AROUSY TRANS شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 59 إقامة 

موالي عبد  ل زيز  شارع موالي عبد 

 ل زيز رقم ا   لقنيطرة 000ا1  

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

68161

 02 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 فبر 2ر 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AROUSY TRANS

مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لنقل.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 59 إقامة 

موالي عبد  ل زيز  شارع موالي عبد 

000ا1   ا   لقنيطرة  رقم   ل زيز 

 لقنيطرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد هللا  ل رو�سي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

  1000  :  لسيد عبد هللا  ل رو�سي 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

هللا  ل رو�سي  عبد   لسيد 

عنو نه) ( دو ر  والد بن  لسبع  لرمل 

000ا1   لغز ونة سوق  رب اء  لغرب 

 لقنيطرة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

هللا  ل رو�سي  عبد   لسيد 

عنو نه) ( دو ر  والد بن  لسبع  لرمل 

000ا1   لغز ونة سوق  رب اء  لغرب 

 لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 94264.

1120I

JR COMPTA

F&S TECHNIQUES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

JR COMPTA

أمل ا زنقة 28 رقم 67 سيدي 

 لبرنو�سي  لد ر  لبيضاء ، 20600، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

F&S TECHNIQUES شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي 332 شارع 

 بر هيم  لرود ني  لطابق 5 شقة 21 

 قامة ريحاا حي  مل اريف - 20370 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر  ا2 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 F&S  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TECHNIQUES

غرض  لشركة بإ2جاز : 

جميع  لحرف

*  لتبر2د  لصناعي و لتكييف.

*  لتركيب و لصيانة و لتجارة

*  ألعمال  لكهربائية  ل امة 

و لتيار  ملنخفض  و لتيار  ل الي 

.GTC و لتشغيل  آللي للمنزل و

*  لتجارة في  لو رد ت و الستغالل 

 لوطني و لدولي.

جميع  و لبناءو  أعمال  لترميم   *

أو  أو  ملالية   مل امالت  لتجارية 

 لصناعية أو  ملنقولة أو  ل قارية  لتي 

أو  مباشر  بشكل  تساهم  أا  2مكن 

غير مباشر في ت زيز  لغرض  لرئي�سي 

للشركة.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 332 شارع 

 21 5 شقة   بر هيم  لرود ني  لطابق 

 20370  -  قامة ريحاا حي  مل اريف 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ملشر في عبد هللا :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملشر في عبد هللا عنو نه) ( 

ا1  Hرقم  عمارة  د2ار  لقمة   قامة 

02ا20  لد ر  لبيضاء  سيدي مومن 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  ملشر في عبد هللا عنو نه) ( 

ا1  Hرقم  عمارة  د2ار  لقمة   قامة 

02ا20  لد ر  لبيضاء  سيدي مومن 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857104.

1121I

CENTRE AFFAIRE FDALA

الكبي�سي للعقار
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

CENTRE AFFAIRE FDALA

 BUREAU AYDANE 2

 EME ETAGE BUREAU N° 06

 MOHAMMEDIA، 20880،

MOHAMMEDIA MAROC

ذ ت  شركة  لل قار   لكبي�سي 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد

بارك  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
بالز  عمارة س رقم 08  لطابق  الول 

 ملحمد2ة   20800  ملحمد2ة    ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18191

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2022 2ونيو   17 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»  «900.000.ا 

 5.000.000» إلى  درهم»   100.000»

درهم» عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 

أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملال.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

شتنبر 2022 تحت رقم 2010.

1122I

derkaoui ahmed

MESFILATRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

derkaoui ahmed

 hay essalam bloc G khenifra

 N 249 hay essalam bloc G

 khenifra، 54000، khenifra

Maroc

MESFILATRAV شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي درب 

 محروش كاف  لنسور  ملركز - 

000ا5 خنيفرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1ا7ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MESFILATRAV

مفاوضة   : غرض  لشركة بإ2جاز 

 شغال مختلفة.

درب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - كاف  لنسور  ملركز   محروش 

000ا5 خنيفرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مس ودي محمد عنو نه) ( 
كاف  لنسور  ملركز  درب  محروش 

000ا5 خنيفرة  ملغرب.
ناصح  حسن  لفاللي   لسيد 
كاف  لنسور  ملركز  عنو نه) (  

000ا5 خنيفرة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد مس ودي محمد عنو نه) ( 
كاف  لنسور  ملركز  درب  محروش 

000ا5 خنيفرة  ملغرب
ناصح  حسن  لفاللي   لسيد 
كاف  لنسور  ملركز  عنو نه) (  

000ا5 خنيفرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 53.

1123I

SLASH COMPTA

ALPHA TUCANO MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

SLASH COMPTA
 LOT LA GARE N°74 RDC ،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
  ALPHA TUCANO MAROC

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 
جالل بارك شارع  لزرقطوني مكاتب 

رقم 13، رقم ا1، رقم 15 و رقم 
16  لطابق ا حي بارك - 28820 

 ملحمد2ة   ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.24981

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في ا0 أكتوبر 2022 تم ت ييا 
للشركة  لسيد)ة(   جد2د  مسير 
  Capucine BADIN et Chebli
 Charlotte, Marie et Mohammed

كمسير آخر.
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تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

دجنبر 2022 تحت رقم 2378.

Iا112

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  حـمـد وي 2ـحـيـى

MEDIA BND
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  

حـمـد وي 2ـحـيـى
18 شـارع بـور سـ ـيـد I18 شـارع بـور 

OUJDA MAROC ،60000 ،سـ ـيـد

MEDIA BND شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : شارع 

 لحسن  لثاني تجزئة موقف زنقة 

أوريكة رقم 86 - 60000 وجدة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.38969

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 12 أكتوبر 2022 تقرر حل 

شركة ذ ت مسؤلية   MEDIA BND

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   50.000 رأسمالها 

شارع  لحسن  مقرها  إلجتماعي 

 لثاني تجزئة موقف زنقة أوريكة رقم 

نتيجة  وجدة  ملغرب   60000  -  86

أرباع  ثالث  2فوق  عجز  لتحصيل 
رأسمال  لشركة.

و عيا:

و  بن ودة  محسن    لسيد)ة( 

عنو نه) ( شارع  لحسن  لثاني تجزئة 

 60000 موقف زنقة أوريكة رقم 86 

وجدة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

شارع  وفي   2022 أكتوبر   13 بتاريخ 

زنقة  موقف  تجزئة   لحسن  لثاني 

وجدة   60000  -  86 رقم  أوريكة 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2510.
1125I

SLASH COMPTA

ALPHA TUCANO MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SLASH COMPTA
 LOT LA GARE N°74 RDC ،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
ALPHA TUCANO MAROC شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملحمد2ة 

271 زنقة 17  لحسنية 1 شارع 
 ملقاومة  28830  ملحمد2ة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.24981
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 03 أكتوبر 2022 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
17  لحسنية  زنقة   271 « ملحمد2ة 
28830  ملحمد2ة  شارع  ملقاومة    1
 ملغرب» إلى «إقامة جالل بارك شارع 
 لزرقطوني مكاتب رقم 13، رقم ا1، 
رقم 15 و رقم 16  لطابق ا حي بارك - 

28820  ملحمد2ة   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 05 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

دجنبر 2022 تحت رقم 2378.
1126I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE MALUPA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

SOCIETE MALUPA SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 183 شارع 

ولي  ل هد NREA CENTER محل 
رقم 13 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE MALUPA SARL

بصفة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

تصد2ر  لخشب،  و  خاصة  ستير د 

و  مل د ت  مو د  لبناء   مل دا، 

 لصناعية و  ألثاث و كل ما2ت لق بهذ  

 لنشاط من شر ء و كر ء و  ستغالل 

جميع  ل مليات  عامة  بصفة  و 

 لتجارية و  لصناعية و  ل قارية  لذي 

تت لق بنشاط  لشركة..

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 183 شارع 

ولي  ل هد NREA CENTER محل رقم 

13 - 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 ESTEBAN FERNANDEZ لسيد 

LUIS MIGUEL  :  50 حصة بقيمة 

1.000 درهم للحصة.

 ESTEBAN PEREZ LUIS  لسيد 

 1.000 MIGUEL :  50 حصة بقيمة 

درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 ESTEBAN FERNANDEZ لسيد 

 C.SIERRA ) (عنو نه LUIS MIGUEL

مالقا   DEL CO 35 1 PBJ B 351

إسبانيا.

 ESTEBAN PEREZ LUIS  لسيد 
 C.SIERRA DEL MIGUEL عنو نه) ( 

CO 35 1 PBJ B 351 مالقا إسبانيا.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 ESTEBAN FERNANDEZ لسيد 
 C.SIERRA ) (عنو نه LUIS MIGUEL
مالقا   DEL CO 35 1 PBJ B 351

إسبانيا
 ESTEBAN PEREZ LUIS  لسيد 
 C.SIERRA DEL MIGUEL عنو نه) ( 

CO 35 1 PBJ B 351 مالقا إسبانيا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   27 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262143.
1127I

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  حـمـد وي 2ـحـيـى

 BOUZIANE LOTISSEMENT
ET TP

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

مـكـتـب  لـمحـاسـبـة و  لـخـبـرة  
حـمـد وي 2ـحـيـى

18 شـارع بـور سـ ـيـد I18 شـارع بـور 
OUJDA MAROC ،60000 ،سـ ـيـد
 BOUZIANE LOTISSEMENT ET
TP شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : حي 

 لريا�سي اH2 رقم 38  - 60000 
وجدة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
25ا20.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل   ملؤرخ في 08 غشت 
 BOUZIANE LOTISSEMENT ET
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة   TP
ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ا  درهم   500.000
رقم   H2ا حي  لريا�سي   إلجتماعي 
نتيجة  وجدة  ملغرب   60000  -   38
أرباع  ثالث  2فوق  عجز  لتحصيل 

رأسمال  لشركة.
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و عيا:
و  بوزياا   ليحياوي   لسيد)ة( 
اH2 رقم 38   عنو نه) ( حي  لريا�سي 
)ة(  كمصفي  وجدة  ملغرب   60000

للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
حي  وفي   2022 غشت   17 بتاريخ 
 60000  -   38 رقم   H2ا  لريا�سي 

وجدة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2511.

1128I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

FORCES MEDIA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
FORCES MEDIA شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا3 شارع 
 حمد لوكيلي  لدور  الول حساا - 

10020  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

166015
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FORCES MEDIA

:  إلعالا  بإ2جاز  غرض  لشركة 
بشكل عام

مقاول أو مالك وكالة إعالنات
خدمات  مل لومات  مقاول 

 لتجارية.
ا3 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
 - لوكيلي  لدور  الول حساا   حمد 

10020  لرباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
جبهة  لقوى  حزب   لسيد 
1.000 حصة بقيمة    :  لد2مقر طية 

100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
جبهة  لقوى  حزب   لسيد 
شارع   ،13 عنو نه) (    لد2مقر طية 
طارق بن زياد حساا  10020   لرباط 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
فاطمة  لزهر ء  وضرى   لسيدة 
أمام  بوحاجة  زنقة   9 عنو نه) ( 

مسجد رضا  11000 سال  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 1068.

1129I

مكتب  لحموتي

ALO INTERIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  لحموتي
شارع  لخرطوم رقم 51 ، 62000، 

 لناظور  ملغرب
ALO INTERIM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 580 شارع 
 ملسيرة  لطابق  لثاني شقة رقم 03 - 

62000  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5ا252

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ALO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INTERIM
مقاول   -  : غرض  لشركة بإ2جاز 

أشغال  لنظافة.

- خدمات  ألشغال  ملؤقتة.

- أعمال  لصيانة..

 580  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع  ملسيرة  لطابق  لثاني شقة رقم 

03 - 62000  لناظور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 750   :  لسيد بوسحابة 2وسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد بوزكو محمد :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بوسحابة 2وسف عنو نه) ( 
 119 رقم   05 بلوك  صوناصيد  حي 

سلو ا 62000  لناظور  ملغرب.

 لسيد بوزكو محمد عنو نه) ( حي 

62000  لناظور   مشروبا  زغنغاا 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد بوزكو محمد عنو نه) ( حي 

62000  لناظور   مشروبا  زغنغاا 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5295.

1130I

FIDUCOJ

STE  THE HIKERS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

STE  THE HIKERS شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لحي 

 ملجهز رقم 23 - 64550 جر دة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0559ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.THE HIKERS

1 - تأجير   : غرض  لشركة بإ2جاز 

 لدر جات  لنارية

تأجير  لسلع  لترفيهية   -  2

و لرياضية.

:  لحي  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

جر دة   64550  -  23 رقم   ملجهز 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أناس  شقروا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  أناس  شقروا   لسيد 

بروكسيل 0 بروكسيل بلجيكا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  أناس  شقروا   لسيد 

بروكسيل 0 بروكسيل بلجيكا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2531.

1131I

 ئتمانية «مكتب  لدر سات كنتوس» ش.ذ.م.م 

«مكتب م تمد من طرف  لدولة»

ALMOND
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 ئتمانية «مكتب  لدر سات كنتوس» 

ش.ذ.م.م «مكتب م تمد من طرف 

 لدولة»

13، زنقة و د زيز، رقم ا، أكد ل ، 

10090،  لرباط  ملغرب

ALMOND شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 28 زنقة 

ملوية،  لطابق  لثالث، رقم 6، 

أكد ل - 10090  لرباط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

7595ا1.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2023 تقرر حل  09 فبر 2ر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

مبلغ    ALMOND  لشريك  لوحيد 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
ملوية،  زنقة   28 مقرها  إلجتماعي 
 - أكد ل   ،6 رقم   لطابق  لثالث، 

ل  نتيجة  10090  لرباط  ملغرب 

مبلغ  تجاوز  تر كم  لعجز  لذي   :
رأسمال  لشركة.

زنقة  و حدد مقر  لتصفية ب 28 
ملوية،  لطابق  لثالث، رقم 6، أكد ل 

- 10090  لرباط  ملغرب. 

و عيا:

و  خليد   لبومليلي   لسيد)ة( 

تجزئة  لوفاق،  قامة  عنو نه) ( 
 12010  3 رقم   ،12 عمر1،  ل مارة 

تمارة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   19 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132356.

1132I

شركة حسابات فاس

 ZERO SUGAR HEALTHY

FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية  لسقاط  لبطحاء ، 

0، فاس  ملغرب

 ZERO SUGAR HEALTHY FOOD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي طريق 

عيا  لسمن تجزئة  لوفاق رقم 132 

زو غة  ل ليا فاس - 30100 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9ا751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ZERO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SUGAR HEALTHY FOOD

أكلة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

خفيفة , توصيل  لوجبات.

طريق   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 132 عيا  لسمن تجزئة  لوفاق رقم 
فاس   30100  - فاس  زو غة  ل ليا 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    :  لسيد وجيه بوجاج 

بقيمة 100 درهم للحصة.
حصة   50   :  لسيد وليد بوجاج 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد وجيه بوجاج عنو نه) ( 96 
 30100 فاس  زو غة  تجزئة  لوفاق 

فاس  ملغرب.
 لسيد وليد بوجاج عنو نه) ( 96 
 30100 فاس  زو غة  تجزئة  لوفاق 

فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد وليد بوجاج عنو نه) ( 96 
 30100 فاس  زو غة  تجزئة  لوفاق 

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   19 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 408.

1133I

.sté. fidev SARL - A.U

PATISSERIE LA SIRENE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

.sté. fidev SARL - A.U
مكناس - 498  د2ور  جد د  بني 
 محمد ، 50000، مكناس  ملغرب
PATISSERIE LA SIRENE شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي متجر رقم 
1، إقامة ALEM V ،11 -  لبساتيا - 

50000 مكناس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32377

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  05 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 PATISSERIE LA  لشريك  لوحيد 

 10.000 رأسمالها  مبلغ    SIRENE

مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 

 -  ALEM V  ،11 إقامة   ،1 متجر رقم 

مكناس  ملغرب   50000  -  لبساتيا 

نتيجة ل : جائحة كوفيد 19.

و حدد مقر  لتصفية ب متجر رقم 

ALEM V -  لبساتيا -   ،11 1، إقامة 

50000 مكناس  ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة(  لسيد حسن   بوخطارة 
270، تجزئة  ملسيرة  و عنو نه) ( رقم 

 2 شقة   لخضر ء،  لطابق  ألول 

كمصفي  50000  ملحمد2ة  ملغرب 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  ل قود و  لوثائق 

 ،1 رقم  متجر   : بالتصفية   ملت لقة 

إقامة ALEM V ،11 -  لبساتيا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   13 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 59ا1.

Iا113

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

 OMAR & ZYAD DE

PROMOTION ET TD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LA REUSSITE

 N 10 RCE EL HANNASSI

 AV DES FAR FES ENTREE A

 APPARTEMENT 21 ETGE 6،

30000، FES MAROC

 OMAR & ZYAD DE

PROMOTION ET TD  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة



3491 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي عمارة بن مو�سى 

 لكو ش طابق 2 فاس - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 OMAR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

 & ZYAD DE PROMOTION ET

.TD

من ش   -  : غرض  لشركة بإ2جاز 

عقاري.

في  متنوعة  إنشاء ت  أو  أعمال   -

 لبناء)مقاول(..

عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  عمارة   لكريم  لخطابي 

 لكو ش طابق 2 فاس - 30000 فاس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد خالد  لصافي  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد طارق  لصافي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  خالد  لصافي    لسيد 
بوينس  زنقة   26 شارع  السماعلية 

 30000 فاس   1 حي  لزهور   2رس 

فاس  ملغرب.

عنو نه) (  طارق  لصافي   لسيد 
بوينس  زنقة   26 شارع  السماعلية 

 30000 فاس   1 حي  لزهور   2رس 

فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  خالد  لصافي    لسيد 
بوينس  زنقة   26 شارع  السماعلية 

 30000 فاس   1 حي  لزهور   2رس 

فاس  ملغرب

عنو نه) (  طارق  لصافي   لسيد 
بوينس  زنقة   26 شارع  السماعلية 

 30000 فاس   1 حي  لزهور   2رس 

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6129.

1135I

شركة حسابات فاس

SAMI TRIP
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة حسابات فاس
رقم 5 قسارية  لسقاط  لبطحاء ، 

0، فاس  ملغرب

SAMI TRIP شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 31 

تجزئة رياض  لياسميا طريق عيا 

 لشقف فاس  - 30100 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75233

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SAMI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TRIP

:  لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لسياحي.

 31 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
عيا  طريق  رياض  لياسميا  تجزئة 
 لشقف فاس  - 30100 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : نوفل  ملتوكل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  نوفل  ملتوكل   لسيد 
1 تجزئة رياض  لياسميا عمارة  رقم 
عيا  لشقف  طريق   2 10  لشقة  

فاس  30100 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  نوفل  ملتوكل   لسيد 
1 تجزئة رياض  لياسميا عمارة  رقم 
عيا  لشقف  طريق   2 10  لشقة  

فاس  30100 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 583.

1136I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

RY RESIDENCES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ALMY SERVICE DE LA
 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES
 SIDI MAAROUF BD

 ABOUBAKER AL KADIRI
 IMM AL AHFAD 2 ETAGE N
 10 CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC
RY RESIDENCES  شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لنسيم 

 ل مارة 164  لرقم 20  لطابق 

ا سيدي م روف  لد ر  لبيضاء 

20250  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

567017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر  ا1 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 RY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RESIDENCES

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 20 164  لرقم   لنسيم  ل مارة 

م روف  لد ر  سيدي  ا   لطابق 

20250  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  وعليلي  مريم   لسيدة 

20250  لد ر  لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  وعليلي  مريم   لسيدة 

20250  لد ر  لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم -.

1137I
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LE MONOPOLE

NAVIGATEUR.TECH

شركة  لتضامن

حل شركة

LE MONOPOLE

 BD YACOUB EL MANSOUR

 RUE ISHAK IBNOU HANINE

 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC

NAVIGATEUR.TECH  شركة 

 لتضامن)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

 لفد ء  - ا2055  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.133965

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 31 أكتوبر 2022 تقرر حل 

NAVIGATEUR. شركة  لتضامن 

 100.000 رأسمالها  مبلغ     TECH

 10 درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 

شارع  لفد ء  - ا2055  لد ر  لبيضاء 

مز ولة  عدم   : ل  نتيجة   ملغرب 

 لنشاط  لتجاري.

و حدد مقر  لتصفية ب 10 شارع 

ا2055  لد ر  لبيضاء   -  لفد ء  

 ملغرب. 

و عيا:

و  قريش  أميا     لسيد)ة(  

ا2055  شارع  لفد ء    12 عنو نه) ( 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 853936.

1138I

STE ANGLE DE GESTION SARL

PALOMA HOLIDAY GREEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد  لحريزي تجزئة 

 لتمسماني رقم 6  قامة باريس- أ 

تطو ا ، 93000، تطو ا  ملغرب

 PALOMA HOLIDAY GREEN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي بن 

د2باا  قامة  د2بوني بلوك س طابق 

 الول شقة 9 فنيدق - 93000 

تطو ا مغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 2نا2ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PALOMA HOLIDAY GREEN

:  إلقامة  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسياحية وغيرها من أماكن  إلقامة 

قصيرة  ملدى.

بن  حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

د2باا  قامة  د2بوني بلوك س طابق 

 الول شقة 9 فنيدق - 93000 تطو ا 

مغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيدة  مينة نو لي 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة هاجر  حنيا :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 250   : سمية  حنيا   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

بقيمة   500  :  لسيدة  مينة نو لي 
100 درهم.

 لسيدة هاجر  حنيا : 250 بقيمة 
100 درهم.

 لسيدة سمية  حنيا : 250 بقيمة 
100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  مينة نو لي عنو نه) ( دو ر 
 93000 زيتوا  جماعة  زال  م اصم 

تطو ا مغرب.
عنو نه) (  هاجر  حنيا   لسيدة 

 سبانيا 93000 تطو ا مغرب.
عنو نه) (  سمية  حنيا   لسيدة 
حي بن د2باا  قامة  د2بوني بلوك س 
 93000 فنيدق   9 طابق  الول شقة 

تطو ا مغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة  مينة نو لي عنو نه) ( دو ر 
 93000 زيتوا  جماعة  زال  م اصم 

تطو ا مغرب
عنو نه) (  سمية  حنيا   لسيدة 
حي بن د2باا  قامة  د2بوني بلوك س 
 93000 فنيدق   9 طابق  الول شقة 

تطو ا مغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر  بتاريخ 08   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 365.
1139I

ATLAS ETUDE CONSULTING

MOBIMOB
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

ATLAS ETUDE CONSULTING
 RESIDENCE JAOUHARA APPT

 N° 18 ETAGE 2 AV ALLAL
 ELFASSI ، 40090، MARRAKECH

MAROC
MOBIMOB شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  الجتماعي طريق 
أكاد2ر كلم 26  لود 2ة - مر كش - 

0253ا مر كش  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

97367

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى   

تم تغيير   2022 أبريل   15  ملؤرخ في 

 «MOBIMOB» تسمية  لشركة من 

.«LINKPOINT» إلى

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

ماي   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2022 تحت رقم 136163.

0Iا11

MYSTER YOU

MYSTER YOU
إعالا مت دد  لقر ر ت

MYSTER YOU

 29RUE 16 NOVEMBRE

 ،BUREAU RDC VN FES ، 30000

فاس  ملغرب

MYSTER YOU «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: محل 3 

عمارة رقم 3 بلوك أ تجزئة  لتوحيد 

سكن جانب  لدكار ت - 30000 

فاس  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.68147

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2023 فبر 2ر   02  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

لشركة  قرر  لشريك  لوحيد  ما2لي: 

بدر  مجتهد  MYSTER YOU  لسيد 

مجتهد  عبد  لسالم  ت ييا  لسيد 

كمسير جد2د للشركة 

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

2قرر  الجتماع  ل ام ويو فق على أا 

 لشركة ستكوا ملزمة بشكل صحيب 

بالتوقيع  لوحيد للسيد عبد  لسالم 

مجتهد

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
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على  2نص  16:  لذي  رقم  بند 

عبد  لسالم  ت ييا  لسيد  ما2لي: 

مجتهد كمسير جد2د للشركة 

على  2نص  16:  لذي  رقم  بند 

ما2لي:  ستكوا  لشركة  ملزمة بشكل 

صحيب بالتوقيع  لوحيد للسيد عبد 

 لسالم مجتهد

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 835.

1Iا11

SUPREME INVES

SUPREME INVEST
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SUPREME INVES

 BD LALLA YACOUT ET RUE EL

 ARAAR RESIDENCE GALISIMM

 9 4EME ETGE APPT 17 ، 20350،

CASABLANCA MAROC

SUPREME INVEST شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع الال 

2اقوت و زنقة  ل رعار  قامة كاليس 

عمارة 9  لطابق ا شقة 17  لبيضاء 

- 20000   لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SUPREME INVEST

مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
عقار ت.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : شارع الال 
2اقوت و زنقة  ل رعار  قامة كاليس 
عمارة 9  لطابق ا شقة 17  لبيضاء - 

20000   لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 20.000   : فهيم   لسيد  نيس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  نيس فهيم عنو نه) (  باب 
 9 عمارة  كاليفورنيا  قامة  لبحيرة 
شقة 20 طابق 3 عيا  لشق 20000  

 لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  نيس فهيم عنو نه) (  باب 
 9 عمارة  كاليفورنيا  قامة  لبحيرة 
شقة 20 طابق 3 عيا  لشق 20000  

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857046.

2Iا11

MHM AUDIT

ROLLINGPROD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MHM AUDIT
172 مدخل أ،  لطابق  لثاني، شقة 
رقم 5، ساحة موالي رشيد، شارع 
موالي رشيد تمارة ، 12000، تمارة 

 ملغرب
ROLLINGPROD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 15، شارع 

 ألبطال،  لشقة رقم ا أكد ل 
 لرباط - 10090  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

166051:

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ROLLINGPROD

غرض  لشركة بإ2جاز :  لغرض من 

 لشركة سو ء لنفسها أو باملشاركة في 

 ملغرب أو في  لخارج:

و لفيد2و  أنشطة  ألفالم   -

و لتلفزيوا

-  إلنتاج  لسمعي  لبصري

- وكالة  تصاالت

و لخدمات  وسائل  إلعالم   -

 لرقمية

-  إلعالم و لصحافة

إستر تيجية  الستشار ت   -

و التصال

جميع  ألعمال   ، عام  وبشكل   -

أو  لصناعية  أو  ل مليات  لتجارية 

أو  مباشر  بشكل  أو  ملالية  ملت لقة 

بالهدف   ، كلًيا أو جزئًيا   ، غير مباشر 

تطوير  تسهيل  أجل  من   لرئي�سي 

 لشركة..

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 15، شارع 

 ألبطال،  لشقة رقم ا أكد ل  لرباط 

- 10090  لرباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عثماا تو تي :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

00ا    : 2اسيا  م ا2اش   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عثماا تو تي عنو نه) ( رقم 

إقامة أبو ب   7 م س   06 عمارة   21

 لنصر بيت  ملستقبل عامر  لجنوبية 

سال 11000  سال  ملغرب.

 لسيد 2اسيا  م ا2اش عنو نه) ( 

2ا  إقامة  والد حدو عمارة س شقة 

عيا  لشق  لد ر  لبيضاء  ا  طابق 

20153  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عثماا تو تي عنو نه) ( رقم 

إقامة أبو ب   7 م س   06 عمارة   21

 لنصر بيت  ملستقبل عامر  لجنوبية 

سال 11000 سال  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم ا110.

3Iا11

GESTION

AMAOUI PRESTIGE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GESTION

 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA

 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

AMAOUI PRESTIGE شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رياض 

 ل نبر 02 فيال 03 تمنصورت 

مر كش - 0300ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1ا1331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMAOUI PRESTIGE
أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء
 لتنظيف  لروتيني للمباني

 حتالل  لوسيط  ل قاري 
لشخصيا على  ألقل.

رياض   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تمنصورت   03 فيال   02  ل نبر 

مر كش - 0300ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : عبد لحكيم   أموي   لسيد  
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد لحكيم   أموي   لسيد  
 03 فيال   02 رياض  ل نبر  عنو نه) ( 

تمنصورت 0300ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد لحكيم   أموي   لسيد  
 03 فيال   02 رياض  ل نبر  عنو نه) ( 

تمنصورت 0300ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144612.
Iاا11

CENTRE D’AFFAIRE

أفترشيب
إعالا مت دد  لقر ر ت

CENTRE D’AFFAIRE
CASA ، 20330،  لد ر  لبيضاء 

maroc
أفترشيب «شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 64 زنقة 
عبدهللا  ملد2وني ط 1 ش2 - 20080 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.529849

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2023 2نا2ر   16  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

منصوري  تفويت  لسيد  ملهدي 

أصل  من  حصة  جتماعية   1000

1000 لفائدة  لسيد حمزة بنكني 

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

للشركة  جد2د  مسير  ت ييا  ما2لي: 

 لسيد حمزة بنكني كمسير وحيد تب ا 

لقبول  ستقالة  ملسير  لسيد  ملهدي 

منصوري

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم  6:  لذي 2نص على ما2لي: 

 dh 100000 حمزة بنكني

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

parts 1000  حمزة بنكني

على  2نص  ا1:  لذي  رقم  بند 

للشركة  جد2د  مسير  ت ييا  ما2لي: 

 لسيد حمزة بنكني

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856465.

5Iا11

pouce des affaires

H-LINK
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

pouce des affaires

 Dar salama imm 24 appt 09 Ain

 sbaa Casablanca Dar salama

 imm 24 appt 09 Ain sbaa

 Casablanca، 20350، casablanca

maroc

H-LINK شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 265 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لتاسع رقم 

92  لد ر  لبيضاء - 20300  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.458205

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2022 غشت   31 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 

  H-LINK ذ ت  لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 265 شارع 

رقم   لزرقطوني  لطابق  لتاسع 

20300  لد ر   - 92  لد ر  لبيضاء 

 :  لبيضاء  ململكة  ملغربية نتيجة ل 

عدم تحقيق غرض  لشركة ألسباب 

 قتصاد2ة ودورية..

 265 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

شارع  لزرقطوني  لطابق  لتاسع 

رقم 92  لد ر  لبيضاء - 20300  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية. 

و عيا:

 لسيد)ة( وليد   عر قي و عنو نه) ( 

13 طريق مسمودة هاي سالم  لد ر 

20300  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ململكة  ملغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 265  : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

شارع  لزرقطوني  لطابق  لتاسع رقم 

92  لد ر  لبيضاء

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

ا1  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أكتوبر 2022 تحت رقم 841445.

1146I

GESTION

BECHLE RESTAURATION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GESTION

 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA

 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

BECHLE RESTAURATION  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مجمع 

 ألزهرشقة 31 إقامة  لحسنية كليز - 

0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BECHLE RESTAURATION

مط م   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

)خدمات  لتوصيل(.

مجمع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 ألزهرشقة 31 إقامة  لحسنية كليز - 

0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بشل دريك  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (   دريك   بشل   لسيد 

أملانيا 000000  أملانيا  أملانيا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   دريك   بشل   لسيد 

أملانيا 00000  أملانيا  أملانيا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144611.

7Iا11

CENTRE PRIVE DERFOUFI DE FORMATION

 CENTRE PRIVE DERFOUFI
DE FORMATION

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 CENTRE PRIVE DERFOUFI DE

FORMATION

 HAY EL MOHAMMADI LOT

 BENADDI EL AFAK 3 N°38

 OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 CENTRE PRIVE DERFOUFI DE

FORMATION شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لحي 

 ملحمدي تجزئة بن عدي  الفاق 

3 رقم 38 وجدة - 60000 وجدة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.39751

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  15 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 CENTRE PRIVE  لشريك  لوحيد 

  DERFOUFI DE FORMATION

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 

مقرها  إلجتماعي  لحي  ملحمدي 
 38 رقم   3 عدي  الفاق  بن  تجزئة 

وجدة - 60000 وجدة  ملغرب نتيجة 

ل : غياب  ألنشطة  لتجارية.

ب  لحي  مقر  لتصفية  حدد  و 

عدي  الفاق  بن  تجزئة   ملحمدي 
وجدة   60000  - وجدة   38 رقم   3

 ملغرب. 

و عيا:

و  درفوفي   لسيد)ة(   كر م  

بن  تجزئة  عنو نه) (  لحي  ملحمدي 
عدي  الفاق 3 رقم 38 وجدة 60000 

وجدة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2518.

1148I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE PRESTIGE

 ET IMMOBILIER

CONCEPTION -SARLAU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

ABOU YASSER CONSEIL

 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,

 MARRAKCH, MAROC N° 73,

 COMPLEXE COMMERCIALE,

 SYBA, MARRAKCH, MAROC،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE PRESTIGE ET IMMOBILIER

CONCEPTION -SARLAU  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

مسلم‘ تجزئة بوكار‘  لطابق  لثالث‘ 

شقة رقم ا1‘ باب دكالة‘ مر كش. 

مر كش. 0000ا مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.127175

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في ا1 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
بوكار‘  لطابق  تجزئة  مسلم‘  «زنقة 

دكالة‘  باب  ا1‘  رقم  شقة   لثالث‘ 

مر كش  0000ا  مر كش.  مر كش. 
درب   ‘  256 «رقم  إلى   ملغرب» 

د2ور  لصابوا‘  ملد2نة‘   لشريف‘ 

مر كش.   0000ا  مر كش.  مر كش. 

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144448.

9Iا11

YAD FI YAD

YAD FI YAD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

YAD FI YAD

 HAY BOUDRAA BLOC 2 RUE 06

 N 780 KASBA TADLA ، 23350،

KASBA TADLA MAROC

YAD FI YAD شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي بودر ع 

بلوك 2 طريق 06 رقم 780 قصبة 

تادلة - 23350 قصبة تادلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 YAD  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FI YAD

مكتري   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ألسو ق.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي بودر ع 
قصبة   780 رقم   06 طريق   2 بلوك 

تادلة - 23350 قصبة تادلة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  الله  ألزلي :  10.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد  الله  ألزلي عنو نه) ( 

لحسن  سكورة  لحدرة  دو ر  والد 

3150ا  بن  جرير   والد  تميم  بن 

جرير  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عبد  الله  ألزلي عنو نه) ( 

لحسن  سكورة  لحدرة  دو ر  والد 

3150ا  بن  جرير   والد  تميم  بن 

جرير  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ   البتد ئية بقصبة تادلة  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 11.

1150I

FIRST ADM SERVICE

QUINCAILLERIE RIMA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIRST ADM SERVICE

 SALMIA 2 RUE 20 IMM33 APP

05 ، 20700، casablanca maroc

QUINCAILLERIE RIMA  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 86 زنقة 

أوالد زياا  لطابق 1 رقم 9ا  - 

50ا20  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570853

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   15

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.QUINCAILLERIE RIMA

عقاقير   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

شائ ة و لجملة.

زنقة   86  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

أوالد زياا  لطابق 1 رقم 9ا  - 50ا20 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رحمة   لسيدة  دليمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  رحمة   لسيدة  دليمي 

آوالد  بوربي ة  لخنانيف  أوالد  دو ر 

تا2مة  83350 تارود نت  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  رحمة   لسيدة  دليمي 

آوالد  بوربي ة  لخنانيف  أوالد  دو ر 

تا2مة  83350 تارود نت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 570853.

1151I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

 BOOMLIK PROMOTION

IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

شارع  لسالم إقامة  لشروق بلوك 

ب  لطابق  لثاني رقم ا طنجة ، 

90000، طنجة  ملغرب

 BOOMLIK PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لقدس ل  مبوكا تجزئة 2  لطابق 

 الول رقم 5. ل و مة  - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

513ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 BOOMLIK PROMOTION

.IMMOBILIERE

:  الن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

2  لطابق  تجزئة  ل  مبوكا   لقدس 

 الول رقم 5. ل و مة  - 90000 طنجة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد  �سي   لسيد  2ت 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 لسيد خالد  2ت �سي :  500 حصة 
بقيمة 50.000 درهم للحصة.

 500  : محمد  �سي   لسيد  2ت 
بقيمة 50.000 درهم.

 لسيد خالد  2ت �سي : 500 بقيمة 
50.000 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  2ت �سي محمد عنو نه) ( 
بر نص 02 حورية 03 شارع أبي زر ع 

رقم 48  90000 طنجة  ملغرب.
عنو نه) (  خالد  �سي  أ2ت   لسيد 
بر نص 02 حورية 03 شارع أبي زر ع 

رقم 48  90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  2ت �سي محمد عنو نه) ( 
بر نص 02 حورية 03 شارع أبي زر ع 

رقم 48  90000 طنجة  ملغرب
عنو نه) (  خالد  �سي  أ2ت   لسيد 
بر نص 02 حورية 03 شارع أبي زر ع 

رقم 48  90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262304.

1152I

MAG GESTION

MOIMPO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER
 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR  ملغرب
MOIMPO شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : حي 

 لسالم م.ب زنقة ا رقم 22 مكرر 
 لقصر  لكبير - 92150  لقصر  لكبير 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2859

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2023 2نا2ر   30  ملؤرخ في 

مسؤلية  ذ ت  شركة   MOIMPO

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

م.ب  حي  لسالم  مقرها  إلجتماعي 
زنقة ا رقم 22 مكرر  لقصر  لكبير - 

92150  لقصر  لكبير  ملغرب نتيجة 

اللتوقف  لتام عن  لنشاط.

و عيا:

و  هللا   لشتيوي  عبد   لسيد)ة( 

 227 رقم  تجزئة  المل  عنو نه) ( 

92150  لقصر  لكبير   لقصر  لكبير 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ 30 2نا2ر 2023 وفي حي  لسالم 

مكرر  لقصر   22 رقم  ا  زنقة  م.ب 

 لكبير - 92150  لقصر  لكبير  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ 08   البتد ئية بالقصر  لكبير  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 28.

1153I

ED DRAOUI ILYASS

AL AKHAWAYN STYLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ED DRAOUI ILYASS

 RUE EL MANSOUR IBN ABI

 AMER N°95 ETAGE 3 N6

 DRISSIA ، 90000، TANGER

MAROC

AL AKHAWAYN STYLE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ملجد 

شارع 11 رقم 19  لقط ة 614  - 

90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.89719
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بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2023 تقرر حل   ملؤرخ في 06 فبر 2ر 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    AL AKHAWAYN STYLE
وعنو ا  درهم   50.000 رأسمالها 

شارع  حي  ملجد  مقرها  إلجتماعي 
 90000  - 19  لقط ة 614   رقم   11

طنجة  ملغرب نتيجة ل : عدم  لقدرة 

على  ستئناف  لنشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب حي  ملجد 
 -   614 19  لقط ة  رقم   11 شارع 

90000 طنجة  ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( عبد  لحميد   لجباري و 

عنو نه) ( حي عيا بالزر ق شارع 108 
رقم ا3 9000 طنجة  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : حي  ملجد 
شارع 11 رقم 19  لقط ة 614 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262420.

Iا115

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

OTTAWA REALISATION 
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL

AU

20 شارع  ملتنبي  لطابق  ألول  بني 

مالل ، 23000، بني مالل  ملغرب

 OTTAWA REALISATION شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  غرفة في 

 لسطب فيال رقم 1 تجزيئة 18 نونبر 

حي  لزيتوا بني مالل - 23000 بني 

مالل  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7839

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2022 نونبر  ا2  في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   2.239.600»

«1.000.000 درهم» إلى «3.239.600 

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 

مع د2وا  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية ببني مالل  بتاريخ 06 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 50ا1.

1155I

 CABINET RAJEB مكتب رجب للمحاسبة

SERVICES COMPTABLES

SOKA DECOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 CABINET مكتب رجب للمحاسبة

RAJEB SERVICES COMPTABLES

ز وية زنقة 16 و 17 رقم ا1 ميسيمي 

حي  لحسني  لبيضاء، 20220، 

 لبيضاء  ملغرب

SOKA DECOR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : ا21 

شارع  بن سيناء حي  لهناء  حي 

 لحسني 20220  لبيصاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.256897

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر   2023 2نا2ر  ا2  في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   SOKA DECOR حل 

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ا  درهم   12.000

حي  ا21 شارع  بن سيناء   إلجتماعي 

20220  لبيصاء   لهناء  حي  لحسني 

تستخدم  لم  لشركة  نتيجة   ملغرب 

من 2وم تاسيسها.

و عيا:

و  كريم   نكريف   لسيد)ة( 

01 شقة  01 عمارة  عنو نه) ( مجمع 

19  لطابق 03 ساا سكوير  ملاز  والد 

20220  لبيصاء  عزوز  لنو صر  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ ا2 2نا2ر 2023 وفي ا21 شارع 

حي  لحسني  حي  لهناء  سيناء   تن 

20220  لبيصاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857656.

1156I

SLASH COMPTA

ALPHA TUCANO MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

SLASH COMPTA

 LOT LA GARE N°74 RDC ،

 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

ALPHA TUCANO MAROC شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 271 زنقة 

17   لحسنية 1 شارع  ملقاومة  - 

28830  ملحمد2ة  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.24981

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2022 أكتوبر   03 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

 30.000» أي من  درهم»   170.000»

عن  درهم»   200.000» إلى  درهم» 

أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 05 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

دجنبر 2022 تحت رقم 2378.

1157I

HELPY PROJECTS

هيلبي بروجيكت
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

HELPY PROJECTS
 RES SANHAJA IMM E 15 4ETG
 EL IZDIHAR MARRAKECH ،
40150، Marrakech MAROC
هيلبي بروجيكت شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 
صنهاجة عمارة  و 15  لطابق ا 

 الزدهار, مر كش - 0150ا مر كش 
 ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.104261
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2023 2نا2ر   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»  «90.000ا.1 
 1.500.000» إلى  درهم»   10.000»
تقد2م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد2ة أو عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 3919ا1.

1158I

bemultico  بيمولتيكو

JILI TRANS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

bemultico  بيمولتيكو
01  لزيتوا  شقة رقم   106 رقم 
مكناس   ،50060  ، -مكناس   مل ركة 

مكناس
JILI TRANS شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
رقم   : مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
827  لطابق  لسفلي تجزئة  لبساتيا 
07 مكناس - 50000 مكناس  ملغرب.



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3498

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.46359
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 نونبر  ا2   ملؤرخ في 
مسؤلية  ذ ت  شركة   JILI TRANS
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
827  لطابق  رقم  مقرها  إلجتماعي 
مكناس   07  لسفلي تجزئة  لبساتيا 
- 50000 مكناس  ملغرب نتيجة ل دم  

تحقيق هدف  لشركة.
و عيا:

 لسيد)ة( جيلي   نبيل و عنو نه) ( 
خنيفرة   حمرية   02 خاصة   2ت 
50000  خنيفرة   ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
2022 وفي رقم 827  نونبر  ا2  بتاريخ 
 07  لطابق  لسفلي تجزئة  لبساتيا 

مكناس - 50000 مكناس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم ا159.

1159I

Aïd comptable

STE ZAKARIA PLANT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
STE ZAKARIA PLANT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ملحطة 
و د  مليل تازة - 35000 تازة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 ماي   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZAKARIA PLANT
مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
نقل  لبضائع وطنيا و دوليا   - زر عة 

- ستر د و  لتصد2ر.
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تازة   35000  -  ملحطة و د  مليل تازة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بودور   لسيد  لحسيا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد محمد بودور :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  بودور   لسيد  لحسيا 
تازة  غياتة  لغربية  بوقطوس  دو ر 

35000 تازة  ملغرب.
عنو نه) (  بودور  محمد   لسيد 
تازة  غياتة  لغربية  بوقطوس  دو ر 

35000 تازة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بودور   لسيد  لحسيا 

 لحسيا بودور 35000 تازة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2ونيو   13 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2022 تحت رقم 266.
1160I

STE RYDO SARL

RYDO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE RYDO SARL
 لطابق  لسفلي مشروع 200000 
LOG  ركانة رقم 56/د شارع  حمد 
 لحنصالي  2ت ملول. ، 80000، 

بيوكرى  ملغرب
RYDO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 LOG 200000 لسفلي مشروع 

 ركانة رقم 56/د شارع  حمد 

 لحنصالي  2ت ملول. - 80000  2ت 

مول  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.RYDO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

-تاجر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

إكسسو ر ت أو قطع غيار للسيار ت..

:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 LOG  200000 مشروع   لسفلي 

شارع  حمد  56/د  رقم   ركانة 

80000  2ت   -  لحنصالي  2ت ملول. 

مول  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد عثماا د ود 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد رشيد ي قوبي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  د ود  عثماا   لسيد 

شقة  ج  بلوك  د2ار  كاد2ر  مشروع 

80000  نزكاا  ا0ا  لدشيرة  نزكاا 

 ملغرب.

عنو نه) (  ي قوبي  رشيد   لسيد 
زنقة 9اا رقم 23 ح  ملوظفيا  كاد2ر 

80000  كاد2ر  ملغرب.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  د ود  عثماا   لسيد 

شقة  ج  بلوك  د2ار  كاد2ر  مشروع 

80000  نزكاا  ا0ا  لدشيرة  نزكاا 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ   البتد ئية بانزكاا  

2023 تحت رقم 263.

1161I

FIDUCOJ

STE CUISI MAX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

STE CUISI MAX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ل يوا 

رقم 172، حا�سي بالل - 64500 

جر دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0557ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CUISI MAX

-تاجر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مستورد بالتجزئة.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - بالل  حا�سي   ،172 رقم   ل يوا 

64500 جر دة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد أ2ناو عبد  لسالم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   :  لسيد أ2ناو عبد  لناصر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد أ2ناو عبد  لسالم عنو نه) ( 

حي  لزرقطوني رقم 08، حا�سي بالل 

64500 جر دة  ملغرب.

 لسيد أ2ناو عبد  لناصر عنو نه) ( 

حي  لزرقطوني رقم 08، حا�سي بالل 

64500 جر دة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد أ2ناو عبد  لسالم عنو نه) ( 

حي  لزرقطوني رقم 08، حا�سي بالل 

64500 جر دة  ملغرب

 لسيد أ2ناو عبد  لناصر عنو نه) ( 

حي  لزرقطوني رقم 08، حا�سي بالل 

64500 جر دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2530.

1162I

FIDEXPERT

 STE MRINI & TALBI RENTAL
CAR SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDEXPERT

شارع عالل  لفا�سي عمارة  لصفوة 

مكتب رقم 48  لطابق  لخامس 

مر كش. ، 0000ا، مر كش  ملغرب

 STE MRINI & TALBI RENTAL

CAR SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 128 

 ل نبر 1  ملسيرة 2 - 0000ا مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

98939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2019 شتنبر   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 MRINI & TALBI RENTAL CAR

.SARL

كر ء   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدوا سائق.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 128 

2 - 0000ا مر كش  1  ملسيرة   ل نبر 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سليم  ملريني :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 100   :  لسيدة  سماء  لطالبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سليم  ملريني   لسيد 

 قامة  لصفاء عمارة 2 رقم 11 شارع 

 ملقاومة  0000ا مر كش  ملغرب.

 لسيدة  سماء  لطالبي عنو نه) ( 

 قامة  لصفاء عمارة 2 رقم 11 شارع 

 ملقاومة  0000ا مر كش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  سليم  ملريني   لسيد 

 قامة  لصفاء عمارة 2 رقم 11 شارع 

 ملقاومة 0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

شتنبر   19 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2019 تحت رقم 108051.

1163I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ATLASOLEIL
إعالا مت دد  لقر ر ت

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
ATLASOLEIL «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: فيال 

رقم 157 - كر ب 3  ملكيس قيادة 
 لويد ا مر كش - 0000ا مر كش 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.33205

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 2نا2ر   03  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
-1 ستقالة مسير:  لذي  قر ر رقم 
2نص على ما2لي:  لسيد فابري جاا 
فرن�سي  لجتسية  ملزد د  فرونسو  
بتاريخ 01  كتوبر سنة 7ا19  لقاطن 
كر ب   157 رقم  بكولف  ملكيس 
رقم  فرن�سي  لجو زسفر  و لحامل   3
تسيير  من  يستقيل   .17DF38622

 لشركة. 
مسير2ن  -2ت ييا  رقم  قر ر 
ت ييا  جدد:  لذي 2نص على ما2لي: 
 لسيد فابري جاا فرونسو  فرن�سي 
01  كتوبر  بتاريخ   لجتسية  ملزد د 
7ا19  لقاطن بكولف  ملكيس  سنة 
مر كش و لحامل   3 كر ب   157 رقم 
 17DF38622 لجو زسفر فرن�سي رقم

M كمسيبر مساهم  للشركة 
-3ت ييا مسير2ن جدد:  قر ر رقم 
 لذي 2نص على ما2لي: ت ييا  لسيدة 
زوجة  فروبيرت  جيسيل  د2نيس 
 11 بتاريخ  فابري  ملزد دة   لسيد 
ا195  لقاطنة بكولف  ملكيس  ماي 
3 مر كش و  لحاملة  157 كر ب  رقم 
 21DA08533 رقم  للجو ز  لفرن�سي 

كمسيرة غير مساهمة للشركة 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

-13صالحيات  لتسيير:  رقم  بند 

ت ييا  ما2لي:  على  2نص   لذي 

 لسيد فابري جاا فرونسو  فرن�سي 

01  كتوبر  بتاريخ   لجتسية  ملزد د 

7ا19  لقاطن بكولف  ملكيس  سنة 

مر كش و لحامل   3 كر ب   157 رقم 

 17DF38622 لجو زسفر فرن�سي رقم

كمسيبر مساهم  للشركة 

-13صالحيات  لتسيير:  رقم  بند 

 لذي 2نص على ما2لي: ت ييا  لسيدة 

زوجة  فروبيرت  جيسيل  د2نيس 

 11 بتاريخ  فابري  ملزد دة   لسيد 

ا195  لقاطنة بكولف  ملكيس  ماي 

3 مر كش و  لحاملة  157 كر ب  رقم 

 21DA08533 رقم  للجو ز  لفرن�سي 

كمسيرة غير مساهمة للشركة 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 057اا1.

1164I

FIDUCOJ

STE AALAF TIOULI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

STE AALAF TIOULI  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

 ألطالل رقم 253 ، تويسيت  - 

64850 جر دة  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.35623

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم ت ييا   2023 2نا2ر   13  ملؤرخ في 

مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( ثابيت 

لكبير كمسير وحيد.



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3500

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2529.

1165I

«FIDUSSINE ‘SARL

EL FAOUZE CASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

«FIDUSSINE ‘SARL
شارع وق ة  لزالقة  قامة طارق 

 لشقة رقم 5  لطابق  لثالث  ملد2نة 

 لجد2دة مكناس ، 50000، مكناس 

 ملغرب

EL FAOUZE CASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 1ا حي 

 مل ركة  لزيتوا - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا0 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FAOUZE CASH

غرض  لشركة بإ2جاز : وسيط في 

تحويل  المو ل.

حي  1ا   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

مكناس   50000  -  مل ركة  لزيتوا 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة عيادي ملياء :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

50 حصة    :  لسيد عيادي عماد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 750   : صباح  عيادي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ملياء  عيادي   لسيدة 
زنقة  ملحمد2ة   285 حي  لسالم رقم 

ويسالا 50080 مكناس  ملغرب.

 7  لسيد عيادي عماد عنو نه) ( 

 50070 درب سالم بامل طي  لزيتوا 

مكناس  ملغرب.

 لسيدة عيادي صباح عنو نه) (  

7 درب سالم بامل طي  لزيتوا 50070 

مكناس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  ملياء  عيادي   لسيدة 
زنقة  ملحمد2ة   285 حي  لسالم رقم 

ويسالا 50080 مكناس  ملغرب

 7  لسيد عيادي عماد عنو نه) ( 

 50070 درب سالم بامل طي  لزيتوا 

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   01 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم ا157.

1166I

METROPOLE BUSINESS CENTER

BEST VIANDES ABATTAGE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع  لزرقطوني  لطابق3 ،  
رقم8   لد ر  لبيضاء ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 BEST VIANDES ABATTAGE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 59 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 11 رقم  لشقة 

32 - 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
09ا571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   07
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BEST  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.VIANDES ABATTAGE
تسميا   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وذبب حيو نات متاجر  لجز رة.
تسويق جميع  و  م الجة  تقطيع, 

 للحوم  لطازجة أو  ملجمدة..
59 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 
رقم  لشقة   11  لزرقطوني  لطابق 

32 - 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
شطبي  عبد  لرحيم   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
شطبي  عبد  لرحيم   لسيد 
رياض  الندلس  قامة  عنو نه) ( 
-  لد ر  كاليفورنيا   13  شبيلية فيال 

 لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
شطبي  عبد  لرحيم   لسيد 
رياض  الندلس  قامة  عنو نه) ( 
-  لد ر  كاليفورنيا   13  شبيلية فيال 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 858031.

1167I

AGC CONSEILS

 GREEN GLOBE
TECHNOLOGIES

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

AGC CONSEILS
نخلة 8  لطابق 3 رقم 10 شارع 
 ل قيد  ل الم موالي  لرشيد، 
20660،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 GREEN GLOBE
TECHNOLOGIES شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
 GH 41 وعنو ا مقرها  إلجتماعي

 IMM 9 N 2 AL BAIDA II - 20370
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

7133ا3.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2022 نونبر   30  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
 GREEN GLOBE  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  مبلغ    TECHNOLOGIES
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 GH 1ا IMM 9 N 2 AL  إلجتماعي 
BAIDA II - 20370  لد ر  لبيضاء 
عدم  لقدرة على   :  ملغرب نتيجة ل 

 ملو صلة..
 GH 1ا و حدد مقر  لتصفية ب 
 IMM 9 N 2 AL BAIDA II - 20370

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

و  مرو زي  هشام    لسيد)ة( 
س5  قامة  بن  عمارة   6 عنو نه) ( 
مكناس  ملغرب   50000 مج    2 سينا 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857743.
1168I
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STE ANGLE DE GESTION SARL

JNANE SBIT AUTO ECOLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أحمد  لحريزي تجزئة 

 لتمسماني رقم 6  قامة باريس- أ 

تطو ا ، 93000، تطو ا  ملغرب

JNANE SBIT AUTO ECOLE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

نهد رقم 56 د ر بن قريش قيادة 

بن قريش تطو ا - 93000 تطو ا 

مغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 JNANE : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SBIT AUTO ECOLE

ت ليم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسياقة.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : تجزئة نهد 
رقم 56 د ر بن قريش قيادة بن قريش 

تطو ا - 93000 تطو ا مغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  بر هيم صالح  لد2ن :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : محمد   لسيد  ل طري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  بر هيم صالح  لد2ن : 500 

بقيمة 100 درهم.

 500  : محمد   لسيد  ل طري 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

صالح  لد2ن   لسيد  بر هيم 
عنو نه) ( تجزئة جناا  لياسميا ج ه 
9 مليلية د ر  لبيضاء  3  قامة 8 رقم 

39000 د ر بيضاء مغرب.
 لسيد  ل طري محمد عنو نه) ( 
بن  د ر  جماعة  د ر  لخير ت  دو ر 

قريش 39000 تطو ا مغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
صالح  لد2ن   لسيد  بر هيم 
عنو نه) ( تجزئة جناا  لياسميا ج ه 
9 مليلية د ر  لبيضاء  3  قامة 8 رقم 

39000 تطو ا مغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   01 بتاريخ   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 300.
1169I

CABINET BEN MOKHTAR

TECNICARTON TANGER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 Centre d’Affaires NOVA

 AFRICA. 40 Rue Al Banafsaj. 1er
 Etage N°22. Vieille Montagne ،

90040، TANGER MAROC
TECNICARTON TANGER شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملنطقة 
 لحرة للتصد2ر بطنجة  لقط ة 11 
 لتجزئة 5 - 90000 طنجة  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

بالقنيطرة 68135.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر إنشاء  17 ماي   ملؤرخ في 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
فري  أطلنتيك  بال نو ا  و  لكائن   -
رقم  51-50-9ا  لبنا2ة  زوا  لقطع 
ا - 000ا1  لقنيطرة  ملغرب و  ملسير 
إ2بري سامبيات  من طرف  لسيد)ة( 

ريكاردو.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 251ا9.

1170I

centre de conseil fiduciaire

 AUTO ECOLE NOUR
KHALIL سيارة التعليم نور 

خليل
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

centre de conseil fiduciaire
رقم ا  لطابق  الول ساحة  ملسجد 

 العظم صندوق  لبر2د 203  بن 

 حمد ، 26050،  بن  حمد  ملغرب

 AUTO ECOLE NOUR KHALIL

سيارة  لت ليم نور خليل شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لرقم 

3 شارع  لشفشاوني تجزئة جبر ا 

برشيد - 26100 برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9ا175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AUTO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

سيارة   ECOLE NOUR KHALIL

 لت ليم نور خليل.

ت ليم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسياقة.

:  لرقم  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

جبر ا  تجزئة  شارع  لشفشاوني   3

برشيد - 26100 برشيد  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 60.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 300   :  لسيد  وجيل  لحسيا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 300   : محمد   لسيد  مل طاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  وجيل  لحسيا عنو نه) ( 

برشيد  تجزئة  ل مرة  ا  1  لزنقة 

26100 برشيد  ملغرب.

 لسيد  مل طاوي محمد عنو نه) ( 

حي  شارع  بر هيم  لرود ني   331

برشيد   26100 برشيد   لوحدة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  وجيل  لحسيا عنو نه) ( 

برشيد  تجزئة  ل مرة  ا  1  لزنقة 

26100 برشيد  ملغرب

 لسيد  مل طاوي محمد عنو نه) ( 

حي  شارع  بر هيم  لرود ني   331

برشيد   26100 برشيد   لوحدة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   18 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2023 تحت رقم 72.

1171I

BUSINESS CENTER.COM

ECOMGROWTH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

eComgrowth شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مبنى 

 ألتريوم رقم ا37 إقامة  ملنازل 

 مليموا شارع عبد  ملومن - 0ا203 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

33ا571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.eComgrowth

:  لغرض  بإ2جاز  غرض  لشركة 

من  لشركة باملغرب و لخارج:

خدمات  جميع  تحقيق   

 مل لومات عبر  إلنترنت ؛

  ملبي ات عبر  إلنترنت و لتجارة 

 إللكترونية ؛

و الستشار ت   لتسويق  لرقمي 

 لتجارية.

در سة وتصميم مو قع  لويب أو 

غيرها ؛

موقع  إلى  ،  لرجوع    لترويج 

 لويب ؛

تنفيذ وتنفيذ  ألنشطة  إلعالنية 

عبر  إلنترنت.

تكنولوجيا  خدمات  توفير   

و لبر2د   ، ب د  عن   مل لومات 

وتصد2ر   ،  إللكتروني و الستشار ت 

خدمات تكنولوجيا  مل لومات ؛

 تطوير تطبيقات  لحاسوب.

 إنشاء كائنات  تصال مرئي ، وال 

ملو قع  عناصر رسومية  إنشاء  سيما 

 لويب أو تطبيقات  لهاتف  ملحمول ؛

عبر  إعالنية  لوكالة  نشاط  أي   

 إلنترنت ؛

وإنتاج    لتصميم  لجر فيكي 

 لفيد2و و إلنتاج ثالثي  ألب اد ؛

 لوساطة و لت اقد من  لباطن.

  الستير د و لتصد2ر.

 تمثيل جميع  ل المات  لتجارية 

، و لحصول على  المتياز ، و ستغالل 

و لتر خيص  بر ء ت  الختر ع  جميع 

و ل المات  لتجارية  و ل مليات 

و المتياز ت  ملت لقة بغرض  لشركة ؛

در سة جميع  ملشاريع و ملشاركة 

في كافة  ألمور  لتجارية و لصناعية 

و ل قارية  و ألور ق  ملالية  و ملالية 

 ملت لقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بهدف  لشركة أو  لتي قد تسهل توسع 

 لشركة وتطويرها.

جميع  مل امالت   ، أعم  وبشكل 

وغير  و ملنقولة  و ملالية   لتجارية 

أو  مباشر  بشكل   ملنقولة  ملت لقة 

بأحد   ، جزئًيا  أو  كلًيا   ، مباشر  غير 

 ألشياء  ملحددة أو بأي أشياء مماثلة 

أو مرتبطة..

مبنى   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
إقامة  ملنازل  ا37  رقم   ألتريوم 

0ا203   -  مليموا شارع عبد  ملومن 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : و ئل  ل مر ني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  و ئل  ل مر ني   لسيد 

37 إقامة  لد لية  لذهبية زنقة ساا 

20000  لد ر  بلفد2ر   23  ومير شقة 

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  و ئل  ل مر ني   لسيد 

37 إقامة  لد لية  لذهبية زنقة ساا 

20000  لد ر  بلفد2ر   23  ومير شقة 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857835.

1172I

FIDEREC

YOFAB NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDEREC

 LOT MAATALLAH 1655

 ASKEJOUR ، 40000،

MARRAKECH MAROC

YOFAB NEGOCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شقة 3 

عمارة N عملية  لجبل تجزئة  لفرح 

أ2ت أورير - 0000ا مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.84671

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  01 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    YOFAB NEGOCE

مقرها  وعنو ا  درهم   10.000

عملية   N عمارة   3 شقة   إلجتماعي 

 - أورير  أ2ت  تجزئة  لفرح   لجبل 

 : ل  نتيجة  مر كش  ملغرب  0000ا 

بدوا إستغالل.

 1655 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

تجزئة م طى هللا أسكجور - 0000ا 

مر كش  ملغرب. 

و عيا:

و  كيا�سي  2اسيا    لسيد)ة( 
أمليل حي  ألمل  و د  زنقة  عنو نه) ( 

سال  ملغرب   11130 قرية  0ا  رقم  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 1655  : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 

تجزئة م طى هللا أسكجورمر كش

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   23 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 005اا1.

1173I

CABINET BOUZIDI

FAHSI FRUITS SECS
إعالا مت دد  لقر ر ت

CABINET BOUZIDI

عند مكتب  لبوزيدي ص.ب 125 

 لناظور ، 62000،  لناظور  ملغرب

FAHSI FRUITS SECS  «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: حي 

 والد لحسن طريق تويمة عمار ت 

 لتو صل   لناظور 62000  لناظور 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.17123

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

2022 تم  تخاذ  30 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

 1000 تفويت  على  ما2لي:  ملصادقة 

 لحصص  الجتماعية بيا  لفح�سي 

عبد  لرحماا  و لفح�سي نوفل

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

إقالة  لفح�سي عبد  لرحماا كمسير 

وت يا  لفح�سي نوفل كمسير وحيد-

 عتماد  نضام قانوا أسا�سي جد2د، 

دوا إنشاء كياا م نوي جد2د.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم فصل 6 و 7:  لذي 2نص 

وقع  لتغيير  لذي  نضر   ما2لي:  على 

تقرر إعاة تصميم  و7   6 في  لفصل 

 لقانوا  ألسا�سي

2نص  10:  لذي  فصل  رقم  بند 

نوفل  ت يا  لفح�سي  ما2لي:  على 

كمسير وحيد

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 27 2نا2ر 

2023 تحت رقم 5239.

Iا117
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 ئتمانية  لفضيلة

TDIMPERIAL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

 ئتمانية  لفضيلة
رقم 529 شقة رقم ا  لطابق 

2  لوحدة 5 شارع عالل  لفا�سي  
مر كش ، 0070ا، مر كش  ملغرب

TDIMPERIAL شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 529   
 لطابق  ألر�سي متجر رقم 2   ملنار 
تجزئة  لشرف - 46000 مر كش 

 ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.58263

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2023 فبر 2ر   06 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
«360.000 درهم» أي من «100.000 
عن  درهم»   460.000» إلى  درهم» 
أو  نقد2ة  حصص  تقد2م    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144652.
1175I

prismatech

YOYO URBAN WORKS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

prismatech
 HAY IZDIHAR N344 OASIS 2
 ETAGE 2 APT 4 HAY IZDIHAR
 N344 OASIS 2 ETAGE 2 APT 4،

40000، marrakech maroc
 YOYO URBAN WORKS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة رقم 
515  بن سينا    لنوع H شقة رقم 2 
محاميد مر كش - 0000ا مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1684

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 YOYO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.URBAN WORKS

أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

متنوعة أو إنشاء ت.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

رقم 515  بن سينا    لنوع H شقة رقم 

2 محاميد مر كش - 0000ا مر كش 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  حمد  لناصري  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  حمد  لناصري  عنو نه) ( 

مر كش  درع  لسوق  مزميز  حي 

0000ا مر كش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  حمد  لناصري  عنو نه) ( 

مر كش  درع  لسوق  مزميز  حي 

0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144613.

1176I

MOORISH

PRÉSER SARL AU 
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع اللة  لياقوت  لطابق 5 

 لشقة د 39 شارع اللة  لياقوت 

 لطابق 5  لشقة د، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 PRÉSER SARL AU  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10ا شارع 

 لزرقطوني إقامة حامد  لشقة 1 - 

0ا200  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   21

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRÉSER SARL AU

:  لحر سة  غرض  لشركة بإ2جاز 

و ملر قبة و لخدمات متنوعة.

10ا   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع  لزرقطوني إقامة حامد  لشقة 

1 - 0ا200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيدة غيثة  ل ش ا�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

غيثة  ل ش ا�سي   لسيدة 
عنو نه) ( زنقة بن  لجياللي تاج  لد2ن 

درج ب  قامة 2اسميا طابق 1 شقة أ 

 مل اريف  لد ر  لبيضاء  20370  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

غيثة  ل ش ا�سي   لسيدة 
عنو نه) ( زنقة بن  لجياللي تاج  لد2ن 

درج ب  قامة 2اسميا طابق 1 شقة أ 

 مل اريف  لد ر  لبيضاء  20370  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00856221.

1177I

موثقة

M TROIS A
إعالا مت دد  لقر ر ت

موثقة

فضاء  لس ادة رقم 26 ساا لويس 

مكتب 11  لطابق   لثالث  فاس ، 

30، فاس  ملغرب

M TROIS A «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 22 زنقة 

فر بي سيدي  بر هيم  - 30000 

فاس  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.21507

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2023 فبر 2ر   07  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

بتاريخ  محضر  لجمع  ل ام  ما2لي: 

ت ييا  لسيدة  05/3/2001تم 

فاطمة لكحل مسيرة  لشركة ملدة عير 

محددة

على  2نص  :  لذي   2 رقم  قر ر 

بتاريخ  محضر  لجمع  ل ام  ما2لي: 

20/6/2002 تم رفع ر سمال  لشركة 

 لى 500000 درهم .
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على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 

بتاريخ  محضر  لجمع  ل ام  ما2لي: 

حصص  تفويت   تم   24/10/2003

 لشركة من طرف  لسيد عزيز  ليماني 

محمد  ل يماني-  سماء  ل يماني   -

لفائدة  لسيدة  - ميا  ل يماني  

فاطمة لكحل تقدر ب 300000 درهم  

على  2نص  ا:  لذي  رقم  قر ر 

بتاريخ  محضر  لجمع  ل ام  ما2لي: 

250ا  تفويت  تم   20/01/2004

فاطمة  طرف  لسيدة  من  حصة 

لكحل لفائدة  لسيد محمد لكحل

على  2نص  5:  لذي  رقم  قر ر 

بتاريخ  محضر  لجمع  ل ام  ما2لي: 

250ا حصة  م تفويت   14/9/2006

من طرف  لسيد محمد لكحل لفائدة 

و  لسيدة  عزيز  ل يماني   لسيد  

فاطمة لكحل

على  2نص  6:  لذي  رقم  قر ر 

بتاريخ  محضر  لجمع  ل ام  ما2لي: 

تسيير  مدة  تمد2د  تم   02/8/2018

 لشركة للسيدة فاطمة لكحل

قر ر رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

محضر  لجمع  ل ام  الستثنائي 

توقيع  2قرر   03/10/2019 بتاريخ 

 لنضام  ألسا�سي  ملحيا للشركة 

قر ر رقم 8:  لذي 2نص على ما2لي: 

محضر  لجمع  ل ام  الستثنائي 

فبول  2قرر  بتاريخ07/02/2023 

مع  لكحل  فاطمة   ستقالة  ملسيرة 

و ت ييا مسيرر جد2د  منحها  البر ء 

للشركة ملدة غير محدد   لسيد عزيز 

 ل يماني و قبوله لهده  ملهمة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

2نص على  و7:  لذي   6 رقم  بند 

 L’APPORT ET LE CAPITAL  :ما2لي

SOCIAL

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6135.

1178I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

»CAR WORKSHOP«
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 AGADIR ،88000 ، ملغرب 

MAROC

«CAR WORKSHOP»  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

ورزز ت رقم 26 حي  ملحمدي  - 

80000 أكاد2ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

257ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   27

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 CAR»  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.«WORKSHOP

:  لفحص  غرض  لشركة بإ2جاز 

و ملساعدة  و لصيانة  و إلصالح 

 لتقنية لجميع أنو ع  ملركبات.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - حي  ملحمدي    26 رقم  ورزز ت 

80000 أكاد2ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 عاما  سنة.

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لخطابي رشيد  عنو نه) ( 

حي  ملحمدي    26 شارع ورزز ت رقم 

80000 أكاد2ر  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لخطابي رشيد  عنو نه) ( 

حي  ملحمدي    26 شارع ورزز ت رقم 

80000 أكاد2ر  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   03 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120330.

1179I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 ASIAN KITCHEN SCHOOL
PRIVEE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 AGADIR ،88000 ، ملغرب 

MAROC

 ASIAN KITCHEN SCHOOL

PRIVEE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 

تكاد2رت ن بادو در ركة  - 80000 

أكاد2ر  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

291ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ASIAN : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.KITCHEN SCHOOL PRIVEE

مركز   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

تدريب في مجال  ملط مة و  لطبخ.

دو ر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 80000  - در ركة   ن بادو  تكاد2رت 

أكاد2ر  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 عاما  سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حيتي  وسيم   لسيد 

دو ر تكاد2رت ن بادو در ركة  80000 

أكاد2ر  ملغرب.
شرفاوي    لسيد  لحسيا 

عنو نه) ( دو ر تكاد2رت ن بادو در ركة  

80000 أكاد2ر  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد وسيم حيتي  عنو نه) ( دو ر 

تكاد2رت ن بادو در ركة 80000 أكاد2ر 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120369.

1180I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

GADIROYS
إعالا مت دد  لقر ر ت

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 AGADIR ،88000 ، ملغرب 

MAROC

GADIROYS «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»

 C/O :وعنو ا مقرها  الجتماعي

شركة A&A خدمات رقم 1525 

مكتب رقم 5 حي  لسالم   - 80000 

 كاد2ر   ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.53625

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2023 2نا2ر   02  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

-  ملصادقة على تقرير تصفية  لشركة

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

للتصفية  فحص  لحساب  لنهائي   -

و ملصادقة عليه.
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وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
إبر ء مصفي  لشركة  لسيد فكاك   -
وإقفال  مهامه  من  وإعفاؤه  2ونس 

مسطرة  لتصفية
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم 120384.
1181I

سوس للمحاسبة

SOCIETE FSP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

سوس للمحاسبة
رقم 56 زنقة محمد  لقوري مكتب 
رقم 2 ، 020اKENITRA ،1  ملغرب

SOCIETE FSP  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 
1 ,ز وية زنقة س د  زغلول وموالي 
سليماا  قامة رياا 3 - 000ا1 

 لقنيطرة  ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.48425

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 05 فبر 2ر   ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة(  لكامب 

مصطفى كمسير آخر
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 94228.
1182I

سوس للمحاسبة

SOCIETE FSP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

سوس للمحاسبة
رقم 56 زنقة محمد  لقوري مكتب 
رقم 2 ، 020اKENITRA ،1  ملغرب

SOCIETE FSP شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 
1 ,ز وية زنقة س د  زغلول وموالي 
سليماا  قامة رياا 3 - 000ا1 

 لقنيطرة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.48425

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مصطفى   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   180  لكامب 
)ة(  510 حصة لفائدة   لسيد  أصل 
كريم بوعزي بتاريخ 05 دجنبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 06 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 94228.

1183I

مولد فيت

دفسر
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

مولد فيت
 RUE ENCASTREMENT, RC,09

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA MAROC

دفسر شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46شارع 
 لزرقطوني  لطابق  2رقم  لشقة 
6  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
39751ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل   ملؤرخ في 16 غشت 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  دفسر  
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
2رقم  46شارع  لزرقطوني  لطابق  
 20000  - 6  لد ر  لبيضاء   لشقة 
 : ل  نتيجة   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

منافسة حادة.

و حدد مقر  لتصفية ب 46شارع 

2 رقم  لشقة 6   لزرقطوني  لطابق  

 لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب. 

و عيا:

فرحاا  سهيل     لسيد)ة( 

حي   12 ا7  لرقم  عماره  و عنو نه) ( 

10000  لرباط  ملغرب   لفتب  لرباط 

كمصفي )ة( للشركة.

فاضيل  أسماء     لسيد)ة( 

أحمد  شارع   20 رقم  عنو نه) (  و 

 03  لكادميري إقامة أغد ل  لطابق 

فالفلور  لد ر  لبيضاء   09  لشقة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  ل قود  محل  و    ملخابرة 

و  لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء     لتجارية 

 09 فبر 2ر 2023 تحت رقم 857796.

1184I

GHIZLANE DOUBLANE

MILLENAIRE IMMOBILIER

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عمارة  ل بدي شارع محمد 

 لسادس ، 000ا2،  لجد2دة  ملغرب

 MILLENAIRE IMMOBILIER

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة سمية 

 قامة شهرز د 1  لطابق 3 رقم 13 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MILLENAIRE IMMOBILIER

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

سمية  قامة شهرز د 1  لطابق 3 رقم 

13 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بنسلطانة  عبد  لصمد   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بنسلطانة  عبد  لصمد   لسيد 

000ا2  فاس   زنقة   15 عنو نه) ( 

 لجد2دة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بنسلطانة  عبد  لصمد   لسيد 

000ا2  فاس   15زنقة  عنو نه) (  

 لجد2دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857993.

1185I
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 ئتمانية  لشمال للمحاسبة ش.م.م

 AUTOS أوطوس نجوم

NOUJOUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 ئتمانية  لشمال للمحاسبة ش.م.م

 لسو ني 3 زنقة 129 ج رقم 17 ، 

90100، طنجة  ملغرب

 AUTOS أوطوس نجوم

NOUJOUM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

 لد لية 6  ملحل رقم 2 - 90000 

طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.77063

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 نونبر   08  ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

  AUTOS NOUJOUM أوطوس نجوم

مبلغ رأسمالها 50.000 درهم وعنو ا 

 6 زنقة  لد لية  مقرها  إلجتماعي 

 ملحل رقم 2 - 90000 طنجة  ملغرب 

نتيجة ل : أزمة في  لقطاع.

زنقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 90000  -  2 رقم  6  ملحل   لد لية 

طنجة  ملغرب. 

و عيا:

و  محمد   فالح   لسيد)ة( 

طنجة   90000 طنجة  عنو نه) ( 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و  2وسف   فالح   لسيد)ة( 

طنجة   90000 طنجة  عنو نه) ( 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم ا950ا2.

1186I

CANOCAF SARL

SPAINCER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع  لجيش  مللكي زنقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 

 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC

SPAINCER شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مركز 

تاويمة مكتب رقم 2  لطابق  لثاني  - 

62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SPAINCER

/1  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

بيع  لزليج و   /2  الستير د و لتصد2ر 

مو د  لحمام..

مركز   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

تاويمة مكتب رقم 2  لطابق  لثاني  - 

62000  لناظور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

صالح  لد2ن   لسيد  لرفاعي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

صالح  لد2ن   لسيد  لرفاعي 
شيكر  لناظور  بني  مركز  عنو نه) ( 

62000  لناظور  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

صالح  لد2ن   لسيد  لرفاعي 
شيكر  لناظور  بني  مركز  عنو نه) ( 

62000  لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 09 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5303.

1187I

Ste Abdoune Conseil

 STE MAROC SALAM
MOTOCYCLE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

Ste Abdoune Conseil
رقم ا إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد  ألطلس طريق صفرو فاس ، 

30000، فاس  ملغرب

 STE MAROC SALAM

MOTOCYCLE  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 1  إقامة 

 ملجد حي سيدي  لهادي  لطريق 

 لرئيسية زو غة فاس - 30000 

فاس  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.40161

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم ت ييا   2023 2نا2ر   25  ملؤرخ في 

مسير جد2د للشركة  لسيد)ة(  ل و م 

كريم  كمسير وحيد

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6063.

1188I

Ste Abdoune Conseil

 STE ZOUAGHA PONT

TECHNOLOGIE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

Ste Abdoune Conseil
رقم ا إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد  ألطلس طريق صفرو فاس ، 

30000، فاس  ملغرب

 STE ZOUAGHA PONT

TECHNOLOGIE  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  حي سيدي 

 لهادي  لطريق  لرئيسية   إقامة 

 ملجد رقم 1 مكرر زو غة  ل ليا فاس 

- 30000 فاس  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.67823

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم ت ييا   2023 2نا2ر   25  ملؤرخ في 

مسير جد2د للشركة  لسيد)ة(  ل و م 

كريم  كمسير وحيد

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6065.

1189I

CAFIGEC

TELARO CAFE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

TELARO CAFE شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

)في طور  لتصفية(
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي 8 طريق 
 لرباط  لطابق ماغ حد ئق عيا سبع 

2  - 20590  لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.512227

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   31  ملؤرخ في 
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 
  TELARO CAFE  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000,00 رأسمالها  مبلغ 
طريق   8 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 لرباط  لطابق ماغ حد ئق عيا سبع 
20590  لد ر لبيضاء  ملغرب   -   2
سوء  لوضع  القتصادي   : نتيجة ل 
و جهتها  و لص وبات  لتي   مل اصر 

 لشركة في بدء نشاطها.
8 طريق  و حدد مقر  لتصفية ب 
 لرباط  لطابق ماغ حد ئق عيا سبع 

2  - 20590  لد ر لبيضاء  ملغرب. 
و عيا:

لحسن   وبيد  موالي   لسيد)ة( 
زنقة هنري مورو   11 ي ز و عنو نه) ( 
فال  ا1   قامة سلمى  لطابقاشقة 
20590  لد ر لبيضاء  ملغرب  فلوري 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857937.
1190I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

FORCE BETON
إعالا مت دد  لقر ر ت

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
شارع  لكر مة زنقة برليا  لزهور 1 

فاس، 30060، فاس  ملغرب
FORCE BETON «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 89 بلوك 
ق2 متجر 1  لجهة  ليسرى تجزئة 
 لحد2قة و د فاس  - 30090 فاس 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.58361

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
2022 تم  تخاذ   ملؤرخ في 26 دجنبر 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تفويت  لحصص
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ستقالة  ملسير و ت ييا مسير جد2د
على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: رفع رأسمال  لشركة عبر  جر ء 

مقاصة مع د2وا  لشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
2نص  1:  لذي  رقم  لبند  بند 
على ما2لي:   لشريك  لوحيد  لسيد 

 مللياني  لفالح 
7:  لذي 2نص على  بند رقم  لبند 
ما2لي: 2بلغ رأسمال  لشركة  لى مليوا 

درهم )1000.000 درهم( 
بند رقم  لبند 13:  لذي 2نص على 
صفاء  بوبكر  ت ييا  لسيدة  ما2لي: 

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 803.
1191I

سوس للمحاسبة

SOCIETE FSP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

سوس للمحاسبة
رقم 56 زنقة محمد  لقوري مكتب 
رقم 2 ، 020اKENITRA ،1  ملغرب

SOCIETE FSP  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 
1 ,ز وية زنقة س د  زغلول وموالي 
سليماا  قامة رياا 3 - 000ا1 

 لقنيطرة  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.48425
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تم ت ييا  05 دجنبر   ملؤرخ في 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( بوعزي 

كريم كمسير آخر
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 94228.
1192I

M A SPEED CAR SARL

M A SPEED CAR sarl
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

M A SPEED CAR SARL
تجزئة  ملنار طريق سيدي م افى رقم 
161  لطابق  ألول - 60000 وجدة 

 ملغرب ، 60000، وجدة  ملغرب
M A SPEED CAR sarl شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملنار طريق سيدي م افى رقم 161 
 لطابق  ألول وجدة 60000 وجدة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0555ا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   23
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 M A  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SPEED CAR sarl
كر ء    : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدوا سائق.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 161 رقم  م افى   ملنار طريق سيدي 
وجدة   60000 وجدة   لطابق  ألول 

 ملغرب..

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 900.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد لقادر     لسيد  ل امري 

500.ا حصة بقيمة 50.000ا درهم 

للحصة.

  : مصطفى   لسيد  ل امري 

500.ا حصة بقيمة 50.000ا درهم 

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد لقادر   لسيد  ل امري 

عنو نه) ( حي  لحكمة زنقة  لبسمة 1 

رقم ا1 وجدة   60000 وجدة  ملغرب.

مصطفى   لسيد  ل امري 

عنو نه) ( حي  لحكمة زنقة  لبسمة 1 

رقم ا1 وجدة 60000 وجدة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة  ليدري لطيفة  عنو نه) ( 

ا1  رقم   1 حي  لحكمة زنقة  لبسمة 

وجدة   60000 وجدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2525.

1193I

CAFIGEC

WORKEVENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

WORKEVENT شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 308 شارع 

 لحرية تيسير1  - 26100 برشيد 

 ملغرب.
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تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11603

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2023 2نا2ر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة( صفاء  ل صير  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   500

لفائدة   لسيد  حصة   50.000,00

2نا2ر  )ة(  حمد بن  للميا بتاريخ 26 

.2023

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   07 بتاريخ   البتد ئية ببرشيد  

2023 تحت رقم 186.

Iا119

bemultico  بيمولتيكو

SAMAVIR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01  لزيتوا 

 مل ركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

SAMAVIR شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : بتجزئة 

 ملنزه 2 رقم 225 بوفكر ا مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.35151

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل   ملؤرخ في 28 دجنبر 

مسؤلية  ذ ت  شركة   SAMAVIR

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

 2 بتجزئة  ملنزه  مقرها  إلجتماعي 

 50000 225 بوفكر ا مكناس -  رقم 

مكناس  ملغرب نتيجة ل دم تحقيق 

هدف  لشركة.

و عيا:

و  محمد    لبورخيس    لسيد)ة( 
حي   301 رقم   02 زنقة  عنو نه) ( 

 لوحدة 01 مكناس  50000 مكناس 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

وفي بتجزئة   2022 دجنبر   28 بتاريخ 

 - بوفكر ا مكناس   225 رقم   2  ملنزه 

50000 مكناس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1632.

1195I

SMCFF

MI CALL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

SMCFF

46 شارع  لزرقطوني  لطابق  لتاني 

 لشقة رقم 6 ، 25000،  لد ربيضاء 

 ملغرب

MI CALL شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ل يوا 

ز وية حي  2ت 2فلماا شارع  لفد ء - 

26000   لد ربيضاء   ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.521125

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

مبلغ    MI CALL  لشريك  لوحيد 

وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي حي  ل يوا ز وية حي 

  26000  -  2ت 2فلماا شارع  لفد ء 

 لد ربيضاء   ملغرب نتيجة ل : تسبب 

تقلبات  لسوق في في  ستحالة تنفيد 

تأسست  لشركة   ملشروع  لذي 

ألجله.

حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 ل يوا ز وية حي  2ت 2فلماا شارع 

 لفد ء - 25000   لد ربيضاء   ملغرب. 

و عيا:

و  مومني  سليم     لسيد)ة( 

د ركم   تجزئة  عنو نه) (  لرميالت 

)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي  0ا900 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857666..

1196I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

GLOBAL CLICK
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL

AU

 لطابق  لر بع شقة رقم 10 ب مبنى  

رقم 30 مكاا فرحات حشاد شارع 

حسن 2  ملد2نة  لجد2دة ، 50000، 

مكناس  ملغرب

GLOBAL CLICK شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مكرر محل 

رقم  ب و 18 رياض  لزيتوا شطر ب 

- 50070 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GLOBAL CLICK
د ر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لطباعة 
 شركة  إلعالا.

مكرر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رياض  لزيتوا   18 ب و  محل رقم  

شطر ب - 50070 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : مريم  لش شوعي    لسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مريم  لش شوعي   لسيدة 
تحزئة   18 شقة   7 عمارة  عنو نه) ( 

بلير كاميليا  50050 مكناس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مريم  لش شوعي   لسيدة 
تحزئة   18 شقة   7 عمارة  عنو نه) ( 

بلير كاميليا  50050 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 620.
1197I

G.MAO.CCF

STE LIONS INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2ا

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE LIONS INVEST شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم ا0  
بلوك  ب  حي  زو غة    ل ليا فاس  
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رقم ا0  بلوك  ب  حي  زو غة    ل ليا 

فاس  30000 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61001

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 2نا2ر   27 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

بنرحال  )ة( عادل    تفويت  لسيد 

500 حصة  جتماعية من أصل 500 

حصة لفائدة   لسيد )ة( عبد  لرحيم  

ملشرطي بتاريخ 27 2نا2ر 2023.

بنرحال  طارق  )ة(  تفويت  لسيد 

500 حصة  جتماعية من أصل 500 

حصة لفائدة   لسيد )ة( عبد  لرحيم  

ملشرطي بتاريخ 27 2نا2ر 2023.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5976/2023.

1198I

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 STE AKHOUTIR

TRANSPORT SARL. A/U
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 العالنات  الد رية للشركات  ملغربية

 AGADIR ،88000 ، ملغرب 

MAROC

 STE AKHOUTIR TRANSPORT

SARL. A/U شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 561 
رقم 88 حي تر ست - 86350  نزكاا 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29ا17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 AKHOUTIR TRANSPORT SARL.

.A/U
غرض  لشركة بإ2جاز :  الشهار.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 86350  - حي تر ست   88 رقم   561

 نزكاا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 عاما  سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مصطفى  خوطير   لسيد 
حي   88 رقم   561 شارع  عنو نه) ( 

تر ست 86350  نزكاا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مصطفى  خوطير   لسيد 
حي   88 رقم   561 شارع  عنو نه) ( 

تر ست 86350  نزكاا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   18 بتاريخ  بانزكاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 115.
1199I

ECOGEF

JADI-PART
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

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
JADI-PART شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 

أطلس عمارة 5ا   لطابق ا رقم 16 
 مل اريف  لد ر  لبيضاء    - 20330 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

JADI-  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.PART

:  صالح  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لفر مل/  ملرا و ملكوا  لهيدروليكي 

غيار  لسيار ت  قطع  و الطار ت/ 

 لثقيلة.
زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
ا رقم 16  5ا   لطابق  أطلس عمارة 

 20330  -  مل اريف  لد ر  لبيضاء    

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

صيضاح  نور لد2ن   لسيد 

 3 رقم  تجزئة  لنخيل  عنو نه) ( 

000ا2  لجد2دة  13  لجد2دة  شقة 

 ملغرب.

 لسيد نور لد2ن سهيب عنو نه) ( 

2  قامة  حساا شقة  تجزئة  لنجد 

000ا2  لجد2دة  18  لجد2دة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد نور لد2ن سهيب عنو نه) ( 

2  قامة  حساا شقة  تجزئة  لنجد 

18  لجد2دة  000ا2  لجد2دة  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم ا30ا.

1200I

bemultico  بيمولتيكو

TOP SIGNALISATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

bemultico  بيمولتيكو

رقم 106 شقة رقم 01  لزيتوا 

 مل ركة -مكناس ، 50060، مكناس 

مكناس

TOP SIGNALISATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : مكتب 

رقم 13 عمارة ل  لطابق ا0 شارع 

 لزيتوا  قامة  لفتب  ملبيا مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.52467

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر حل   2022 نونبر  ا2   ملؤرخ في 

TOP SIGNALISATION شركة ذ ت 

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ا  درهم   1.000.000

ل  عمارة   13 رقم  مكتب   إلجتماعي 

 لطابق ا0 شارع  لزيتوا  قامة  لفتب 

مكناس   50000  - مكناس   ملبيا 

هدف  تحقيق  ل دم  نتيجة   ملغرب 

 لشركة..

و عيا:

و  زكي  محمد    و   لسيد)ة( 

 11 عمارة سيا   84 شقة  عنو نه) ( 

 50000 مكناس   1 1  لغرفة   لطابق 

مكناس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ ا2 نونبر 2022 وفي مكتب رقم 

13 عمارة ل  لطابق ا0 شارع  لزيتوا 

 50000  -  قامة  لفتب  ملبيا مكناس 

مكناس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1629.

1201I
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 ئتمانية زهير

AL HANA STATION
إعالا مت دد  لقر ر ت

 ئتمانية زهير

زنقة  بن عائشة عمارة باريس 

 لطابق  لتالت مكتب رقم 11 كيليز 

مر كش ، 0000ا، مر كش  ملغرب

AL HANA STATION  «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: تجزئة 

م طى هللا  لرحامنة تجزئة رقم 163 

و 164  - 3303ا سيدي بوعثماا 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.1521

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2022  ملؤرخ في 16 شتنبر 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

إثر وفاة  لسيد  لكرد أسامة  ما2لي: 

و  ملؤرخ   27/11/2019 بتاريخ 

 19 بتاريخ  رسم  إلر ثة  ل دلي  في 

جمادى  لثانية/1اا1  ملو فق لتاريخ 

بمر كش  و  ملسجل   14/02/202

ا17  صحيفة   02/03/2020 بتاريخ 

عدد 0ا1

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

تب ا ملحضر  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

و  ملسجل   16/09/2022 بتاريخ 

 23/09/2022 بتاريخ  جرير  ببا 

شركاء  لشركة  ملذكورة  عاله  قرر 

أ- لتوزيع  لجد2د   لت د2الت  لتالية: 

للحصص  الجتماعية  لسيد  لكرد 

حصة  جتماعية  ا   667 س يد 

حصة   333 نجاة  زهير  و  لسيدة 

بالسيد  ت-   إلحتفاظ   جتماعية 

 لكرد س يد بمنصبه كمسير للشركة 

ملدة غير محدود

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحويل  ملقر  إلجتماعي  لى  ملقر 

مكرر دو ر نز لة  اا5  رقم   :  لجد2د 

سيدي بوعثماا.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ملقر  إلجتماعي

بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لحصص  إلجتماعية

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
رأس مال  لشركة

على  2نص  ا1:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: تسيير  إلد رة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  جرير   بابن   البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 37.

1202I

STE TPP TRAV SARL AU

TPP TRAV
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

STE TPP TRAV SARL AU

سيدي سليماا ، 200ا1، سيدي 

سليماا  ملغرب

TPP TRAV شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 

بلوك اا رقم 15  - 200ا1 سيدي 

سليماا  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2587

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2023 تقرر حل  01 فبر 2ر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

مبلغ    TPP TRAV  لشريك  لوحيد 
وعنو ا  درهم   60.000 رأسمالها 

بلوك  حي  لسالم  مقرها  إلجتماعي 
سيدي  200ا1   -   15 رقم  اا 

سليماا  ملغرب نتيجة ل : غياب تام 

للت امالت.

حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
200ا1   -   15 رقم  اا   لسالم بلوك 

سيدي سليماا  ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( محمد   لحي و عنو نه) ( 
19 رقم 86  200ا1  حي  لبام بلوك  

)ة(  سيدي سليماا  ملغرب كمصفي 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : حي  لبام 
بلوك  19 رقم 86 سيدي سليماا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  سليماا   بسيدي   البتد ئية 

09 فبر 2ر 2023 تحت رقم 26/223.

1203I

FIDUCIARE ECF

MK7 BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

MK7 BUILDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5 زنقة 

دكسميد  لطابق 1  لشقة 2 بن 

جد2ة - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17ا571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MK7  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BUILDING

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقارى أشغال مختلفة  لتجارة.

زنقة   5  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بن   2 1  لشقة  دكسميد  لطابق 
جد2ة - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  عبد  لرز ق  بن   لسيد 
 لكرىم :  500 حصة بقيمة 50.000 

درهم للحصة.
500 حصة    :  لسيد  ملباركى ربىع 

بقيمة 50.000 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  عبد  لرز ق  بن   لسيد 
رنقة بييغ كوت   7  لكرىم عنو نه) ( 

6160 200000 لىب فرنسا.
عنو نه) (  ربىع   لسيد  ملباركى 
بن   13000 مركز ملىلة بن سىلماا 

سىلماا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  عبد  لرز ق  بن   لسيد 
رنقة بييغ كوت   7  لكرىم عنو نه) ( 

6160 200000 لىب فرنسا
عنو نه) (  ربىع   لسيد  ملباركى 
بن   13000 مركز ملىلة بن سىلماا 

سىلماا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857827.
Iا120

cherkaouaudit

DM
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc
DM  شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 

 لشاوية شارع 2وسف إبن تاشفيا 
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زنقة شهيد رضا  لطابق ا رقم 21  - 

90000 طنجة   ململكة  ملغربية 

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   09

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.DM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

غرض  لشركة بإ2جاز :  لتجارة في 

مو د متنوعة.

إقامة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

تاشفيا  إبن  2وسف  شارع   لشاوية 
زنقة شهيد رضا  لطابق ا رقم 21  - 

90000 طنجة   ململكة  ملغربية.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 20.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 200   : وديع  طه حسيا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد طه حسيا وديع عنو نه) ( 

طنجة   ململكة   90000 طنجة  

 ملغربية.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد طه حسيا وديع عنو نه) ( 

طنجة   ململكة   90000 طنجة  

 ملغربية 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262413.

1205I

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 STE HEMODIALYSE MY

DRISS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE AL AKHAWAYNE

 APPT 21 N 6 AV KADISSI ALIDO

FES ، 30000، FES MAROC

 STE HEMODIALYSE MY DRISS

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 352 
زنقة أبي  لدر ج  لسبتي  حي بدر   - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HEMODIALYSE MY DRISS

:   مصحة   غرض  لشركة بإ2جاز 

ألمر ض  وتصفية و غسل  لكلي.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 352 
 - زنقة أبي  لدر ج  لسبتي  حي بدر   

30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

20.000ا.7 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ليغموري أسامة : 200ا7 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

أسامة   لسيد  ليغموري 
زنقة أبي  لدر ج   352 رقم  عنو نه) ( 
 لسبتي  حي بدر 30000 فاس  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
أسامة   لسيد  ليغموري 
زنقة أبي  لدر ج   352 رقم  عنو نه) ( 
 لسبتي  حي بدر 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 853.
1206I

STE SUD EST GESTION SARL

 STE BROTHERS TRAVEL
ARTISANAL SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06  ل مارة 99 شارع موالي 

علي  لشريف ، 52000،  لرشيد2ة 
 ملغرب

 STE BROTHERS TRAVEL
ARTISANAL SARL AU شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مر ب بفيال 
رقم 2ا تجزئة  ل مالة  - 52000 

 لرشيد2ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

15009
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2021 ماي   11
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 BROTHERS TRAVEL ARTISANAL

.SARL AU

-1تنظيم   : غرض  لشركة بإ2جاز 

 لرحالت  لسياحية

-2بيع  ملنتجات  لتقليد2ة

-3 ال2ر د و  الستير د.

مر ب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - تجزئة  ل مالة   2ا  رقم  بفيال 

52000  لرشيد2ة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سفياا  2ت  لقائد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

سفياا  2ت  لقائد   لسيد 

عنو نه) ( فيال رقم 2ا تجزئة  ل مالة  

52000  لرشيد2ة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

سفياا  2ت  لقائد   لسيد 

عنو نه) ( فيال رقم 2ا تجزئة  ل مالة  

52000  لرشيد2ة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 29 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

2ونيو 2021 تحت رقم 1003/2021.

1207I

مستأمنة  لقصبة كونطا

 SOCIETE BOUZNAR

INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

مستأمنة  لقصبة كونطا

 لحي  الد ري  لشقة رقم ٣ قصبة 

تادلة لحي  الد ري  لشقة رقم ٣ 

قصبة تادلة  لحي  الد ري  لشقة 
رقم ٣ قصبة لحي  الد ري  لشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23500، قصبة 

تادلة  ملغرب

 SOCIETE BOUZNAR INVEST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لنصر 
 فور ر وويزغت - 22052   فور ر  

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
119ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  07 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
  SOCIETE BOUZNAR INVEST
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لنصر 
22052   فور ر    - وويزغت   فور ر 

 ملغرب نتيجة ل : حل  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  لنصر 
22052  فور ر   - وويزغت   فور ر 

 ملغرب. 
و عيا:

و  بوزنور  لالمليكة     لسيد)ة( 
22052  فور ر  عنو نه) (  فور ر 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   16 بتاريخ  بازيالل    البتد ئية 

2023 تحت رقم 2ا.

1208I

MKTRAB    مكطر ب

MKTRAB   امكطراب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MKTRAB    مكطر ب
زنقة  بن  مل تز إقامة لوجو 2و 1 
 لطابق  الول   بلفد2ر ، 20300، 

 لد ر  لبيضاء.  ملغرب
MKTRAB    مكطر ب شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة  بن 

 مل تز إقامة لوجو 2و 1  لطابق  الول   
بلفد2ر  - 20300   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
7ا1573.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 دجنبر   29 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
2وس  عائشة  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   5.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   10.000
دجنبر   29 بتاريخ  فؤ د   محمدي 

.2022
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857815.

1209I

SAHEL ETAB

PAQS شركة 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SAHEL ETAB
 RUE MIRANE LOT 707 HAY
 EL QODS N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC
 شركة PAQS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد 06 شارع  لسمارة عمارة 12 
منزل 06   ل يوا  - 70000  ل يوا 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.29039

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2023 تقرر حل  09 فبر 2ر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   شركة 
رأسمالها  مبلغ    PAQS شركة 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
شارع   06 محمد  شارع   إلجتماعي 
12 منزل 06   ل يوا    لسمارة عمارة 
 : 70000  ل يوا  ملغرب نتيجة ل   -

نظر  ل دم تقدم و نجاح  لشركة.
شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 12 شارع  لسمارة عمارة   06 محمد 
70000  ل يوا   - 06   ل يوا   منزل 

 ملغرب. 

و عيا:

   Mr JOAQUIN  لسيد)ة( 

عنو نه) (  و   MIRANDA CASTRO

السباملا  سبانيا   35020  سبانيا 

كمصفي )ة( للشركة.

 لسيد)ة( صالح  لد2ن    هل حماد 

 70000 عنو نه) (  ل يوا  ملغرب  و 

 ل يوا  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

 ANGEL   NOGUEIRA )لسيد)ة 

BARCIA و عنو نه) (  سبانيا 35020 

السباملا  سبانيا كمصفي )ة( للشركة.

محمد سالم    بر هيم   لسيد)ة( 

 35020  لناجم و عنو نه) (  سبانيا 

السباملا  سبانيا كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

09 فبر 2ر   البتد ئية بال يوا  بتاريخ 

2023 تحت رقم 4006.

1210I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

MAK BRO INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &

ASSOCIES

مكناس ، 10000، مكناس  ملغرب

MAK BRO INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شقة 

11،  لطابق  لثاني،عمارة 12، زنقة 

 لقنيطرة م.ج  - 50050 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MAK  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BRO INVEST

:  ألعمال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملختلفة أو  لبناء

 ألستنير د و  لتصد2ر

تاجر.

شقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

زنقة   ،12 11،  لطابق  لثاني،عمارة 

مكناس   50050  - م.ج    لقنيطرة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : مقر ا  2وسف    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   :  لسيد نور  لد2ن مقر ا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مقر ا عنو نه) (   لسيد 2وسف  

 35100 دو ر  لبناصرية  لصباب  

كرسيف  ملغرب.

 لسيد نور  لد2ن مقر ا عنو نه) ( 

 35100 دو ر مزغمة  لصباب بركيا  

كرسيف  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مقر ا عنو نه) (   لسيد 2وسف  

 35100 دو ر  لبناصرية  لصباب  

كرسيف  ملغرب

 لسيد نور  لد2ن مقر ا عنو نه) ( 

 35100 دو ر مزغمة  لصباب بركيا  

كرسيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1637.

1211I
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GETDIGITAL SARL

جيتديجيتال
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

GETDIGITAL SARL
 N 16 BUREAU 14 3EME ETAGE

 RUE IBNO ROCHD ESPACE
 EL IMANE FES ، 30000، FES

MAROC
جيتد2جيتال شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : رقم 16 
مكتب ا1  لطابق  لتالت زنقة  بن 
رشد فضاء  إلماا - 30000 فاس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1ا737.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   20  ملؤرخ في 
جيتد2جيتال شركة ذ ت  ملسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 
زنقة  ا1  لطابق  لتالت  مكتب   16
 30000  - فضاء  إلماا  رشد   بن 
فاس  ملغرب نتيجة لغياب أي نشاط 

 جتماعي.
و عيا:

و   لسيد)ة(  نس   ملتوكل 
ا  عمارة   12 رقم  عنو نه) (  لشقة 
حي  تجزئة  لوئام  إقامة  ل رفاا 
فاس  ملغرب   30000 فاس   ملسيرة 

كمصفي )ة( للشركة.
عبد  لصمد  شكري و   لسيد)ة( 
10 عمارة ج2  لنسيم  عنو نه) ( رقم 
فاس  ملغرب   30000 فاس   ملسيرة 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
 16 وفي رقم   2023 2نا2ر   20 بتاريخ 
ا1  لطابق  لتالت زنقة  بن   ملكتب 
فاس   30000  - رشد فضاء  إل2ماا  

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6060.
1212I

AIT TAQI MOULAY SAID

TEK DATA SYSTEM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

AIT TAQI MOULAY SAID

 AV TARIK IBN ZIAD N°37

 ETAGE 2 ، 92000، TANGER

MAROC

TEK DATA SYSTEM شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 

12 زنقة خالد بن  لوليد  لطابق 

03 شقة رقم 06 - 90000 طنجة 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

9ا3ا9.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  30 دجنبر   ملؤرخ في 

 TEK شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها  مبلغ    DATA SYSTEM

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
بن  خالد  زنقة   12 رقم   إلجتماعي 

 -  06 رقم  شقة   03  لوليد  لطابق 

 : ل  نتيجة  طنجة  ملغرب   90000

غياب  لنشاط.

 12 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 
زنقة خالد بن  لوليد  لطابق 03 شقة 

رقم 06 - 90000 طنجة  ملغرب. 

و عيا:

و  بن لي  محمد     لسيد)ة( 

عنو نه) ( حي  ملجاهد2ن مجمع جو ر 
 90000  101 رقم   5 ط  ا  عمارة    ا 

طنجة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   16 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 261664.

1213I

Finconseil

ADVALIUM SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 10ا

casablanca maroc

ADVALIUM SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 الال 

2اقوت  لطابق 2 رقم 69 - 20200 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5668

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ رأسمالها    ADVALIUM SARL

مقرها  وعنو ا  درهم   10.000

2اقوت  لطابق  الال   61  إلجتماعي 

20200  لد ر  لبيضاء   -  69 رقم   2

 ململكة  ملغربية نتيجة ل :  لخمول.

الال   61 و حدد مقر  لتصفية ب 

 20200  -  69 رقم   2 2اقوت  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية. 

و عيا:

و  هدى   لشرقاوي   لسيد)ة( 

1ا1  رقم  بومسود  لوت  عنو نه) ( 

تمارة  ململكة   20200 عتيق  عيا 

 ملغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 858026.

Iا121

TC

YOUMNA EL ABBED 3
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TC

 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،

24000، EL JADIDA MAROC

YOUMNA EL ABBED 3 شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مرآب 

بالطابق  ألر�سي إقامة  ل الية 

عمارة I26 شارع جبر ا خليل جبر ا 

 لجد2دة - 000ا2  لجد2دة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

18391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2021 2ونيو   11

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.YOUMNA EL ABBED 3

أغذ2ة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

بالجملة

بيع  لتبغ

 لتجارة  ل امة.

مرآب   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

إقامة  ل الية  بالطابق  ألر�سي 

عمارة I26 شارع جبر ا خليل جبر ا 

 لجد2دة - 000ا2  لجد2دة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مليكة   لسيدة  لر مي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
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 1000  : مليكة   لسيدة  لر مي 
بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مليكة   لسيدة  لر مي 
000ا2  10  قامة  لنخل   لجد2دة 

 لجد2دة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  مليكة   لسيدة  لر مي 
000ا2  10  قامة  لنخل   لجد2دة 

 لجد2دة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالجد2دة    البتد ئية 

2وليوز 2021 تحت رقم 26000.

1215I

SOFICOF

LONA CAR SARL
إعالا مت دد  لقر ر ت

SOFICOF
 rue ghazali apt 2 les orangers 1
 1 rue ghazali apt 2 les orangers،

rabat ،10000  ملغرب
LONA CAR SARL «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: :  رقم 20 
شارع سيدي محمد بن عبد هللا حي 
 لنهضة  لقرية  - 1000 سال  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.11527
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
2022 تم  تخاذ  22 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
س يد  تفويت  لحصص:  لسيد 
فرد2وي وحمد فاضل سالم  لهاملي 
2فوتوا  أكر مة   عائشة  و لسيدة 

للسيد إبر هيم فرد2وي 75 حصة.
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
كما2لي:  رأس  ملال  تقسيم  فأصبب 
 لسيد إبر هيم فرد2وي 1000 حصة 
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي:     

 عتر ف شركاء بهذ   لتفويت.

على  2نص  ا:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي:  تغيير  لشكل  لقانوني للشركة 

)ش.م.م(   «LONA CAR SARL«من

 «LONA CAR SARL.AU » إلى شركة

للشريك  لوحيد

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ستمر ر في  إلد رة  لشركة من طرف 
 لسيد إبر هيم فرد2وي

بند رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

طرف  لسيد  من  وتسيير  إمضاء 
إبر هيم فرد2وي

بند رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
وبنود أخرى

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2023 تحت رقم 40516.

1216I

COMPTE A JOUR

LAMRINI APARTMENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

LAMRINI APARTMENT شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي مز رع  لبرج  

 والد 2وسف ر س  ملاء لوطا ر س  ملا 

-  لناظور - 62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LAMRINI APARTMENT
مقهى   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مط م
 2جار  لشقق.

مز رع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
لوطا   لبرج   والد 2وسف ر س  ملاء 
ر س  ملا -  لناظور - 62000  لناظور 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد ملريني ميموا   

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (   لسيد ملريني ميموا   
- لناظور  ر س  ملاء  حي  لسالم 

62000  لناظور  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (   لسيد ملريني ميموا   
- لناظور  ر س  ملاء  حي  لسالم 

62000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 5289.
1217I

conseils gest plus

TARGA OUVRAGE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

conseils gest plus
شارع عبد  لكريم  لخطابي عمارة 
برج  ملنارة 2  لطابق  لخامس رقم 
25A ، 400000، مر كش  ملغرب

TARGA OUVRAGE شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شقة رقم 

ا  مسيرة 3 س رقم 280 - 0000ا 

مر كش  ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.66021

قر ر  لشريك  بمقت�سى 

 2023 2نا2ر   27 في   لوحيد  ملؤرخ 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع  تم 

من  أي  درهم»   500.000» قدره 

«1.000.000 درهم» إلى «1.500.000 

تقد2م حصص    : عن طريق  درهم» 

نقد2ة أو عينية.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 1679.

1218I

IB PARTNERS

WORLD INVEST AUTO

إعالا مت دد  لقر ر ت

IB PARTNERS

13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

50ا20،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

WORLD INVEST AUTO «شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  لطابق 

 ألر�سي ، حي  لهناء ، شارع سيدي 

عبد  لرحمن رقم 161  لحي  لحسني 

-  لد ر  لبيضاء - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.530759

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2023 2نا2ر   13  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
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قرر  لشريك  لوحيد زيادة رأسمال 

 لشركة   ملحدد حاليا عند 100،000 

 2،900،000.00 بمبلغ   ، درهم 

 3،000،000.00 ليصبب  درهم 

حصة   29،000 بإصد ر  درهم 

للحصة.  درهم   100 بقيمة  جد2دة 

عن  ملساهمات  ناتجة  هذه  لزيادة 

 لنقد2ة للشريك  لوحيد.

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

تغيير  ملقر  قرر  لشريك  لوحيد 

و  لذي  صبب  للشركة   الجتماعي 

كالتالي :  لطابق  ألر�سي ، حي  لهناء ، 

شارع سيدي عبد  لرحمن رقم 161 

 لحي  لحسني ء  لد ر  لبيضاء

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

قرر  لشريك  لوحيد ت ييا  لسيدة 

غنوم كمسيرة وحيدة للشركة  سناء 

بدله و ذلك ملدة غير محدودة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

:  لطابق  للشركة    ملقر  الجتماعي 

شارع سيدي   ، حي  لهناء   ،  ألر�سي 

عبد  لرحمن رقم 161  لحي  لحسني 

ء  لد ر  لبيضاء

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

عند   حاليا  محدد  رأسمال  لشركة 

3،000،000.00 درهم

على  2نص  36:  لذي  رقم  بند 

غنوم  تم ت ييا  لسيدة سناء  ما2لي: 

كمسيرة وحيدة للشركة بدله و ذلك 

ملدة غير محدودة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 5565.

1219I

حسن خي

خدمات القاسمي
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

حسن خي
رقم 37 شارع  لحسن قل ة 

 لسر غنة ، 3000ا، قل ة  لسر غنة 
 ملغرب

خدمات  لقاسمي شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 الول  لشقة 1 عمارة 72 و جهة 

 لنخلة 2 قل ة  لسر غنة - 3000ا  
قل ة  لسر غنة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
4865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2021 أكتوبر   07
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : خدمات 

 لقاسمي.
وسيط   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لترجمة
وسيط نقل  لركاب

أو  عمليات  لسلف  تنفيذ 
أو  لدفع  من  إل2ر د ت   لقروض 
 ملضموا )صندوق أو إ2د ع ضماا..

:  لطابق  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
و جهة   72 عمارة   1  الول  لشقة 
3000ا    - قل ة  لسر غنة   2  لنخلة 

قل ة  لسر غنة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  ميا  لقاسمي   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد  ميا  لقاسمي   لسيد 

رقم101  ل وينة  حي  عنو نه) ( 

3000ا  قل ة  لسر غنة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

محمد  ميا  لقاسمي   لسيد 

رقم101  ل وينة  حي  عنو نه) ( 

3000ا  قل ة  لسر غنة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بقل ة  لسر غنة  بتاريخ 29 

نونبر 2021 تحت رقم 486/2021.

1220I

NKH CONSULTING SARL

M-BOUZIDI INVEST
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

M-BOUZIDI INVEST شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 223 

شقة 1 طابق أألول حي  لنهضة 

 لرباط  لرباط 10000  لرباط 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

166073/1138

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.M-BOUZIDI INVEST

مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

أشغال مختلفة.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 223 

شقة 1 طابق أألول حي  لنهضة  لرباط 

 لرباط 10000  لرباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بوزيدي  ملهدي عنو نه) ( 

 12000 تمارة   77 نونبر رقم   6 تجزئة 

تمارة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد بوزيدي  ملهدي عنو نه) ( 

 12000 تمارة   77 نونبر رقم   6 تجزئة 

تمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 133038.

1221I

NORD SERVICES CONSULTING

ACADEMY AUTO CENTER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

NORD SERVICES CONSULTING

 11BIS LOT NAHDA RUE 31

 ETAGE 01 APPT 03 - TANGER ،

90000، TANGER MAROC

 ACADEMY AUTO CENTER

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
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وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 
أجزنا2ة 1أ  لقط ة رقم 830  لطابق 

 لسفلي طنجة - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
279ا13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ACADEMY AUTO CENTER
صيانة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت في  لورشة.
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
أجزنا2ة 1أ  لقط ة رقم 830  لطابق 
طنجة   90000  - طنجة   لسفلي 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد طارق حنيا :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حنيا  طارق   لسيد 
مجمع م هد  لجد2د عمارة 6 رقم 16 

أجزنا2ة  90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  حنيا  طارق   لسيد 
مجمع م هد  لجد2د عمارة 6 رقم 16 

أجزنا2ة  90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262038.

1222I

SLIMCOLOR

TAZI PLAST
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

SLIMCOLOR
 N°10 RUE LIBERTE 3EME

 ETAGE APPART 5 CASABLANCA
، 20120، Casablanca Maroc

TAZI PLAST شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي رقم 10 
زنقة  لحرية  لطابق 3  لشقة 5  لد ر 

 لبيضاء - 20120  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

9اا520
 بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم تغيير   2023 2نا2ر   12 في   ملؤرخ 
 «TAZI PLAST» تسمية  لشركة من 

.«SLIMCOLOR» إلى
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857904.

1223I

شركة محاسبة صا2م

 JUD PEINTURE ET
DECORATION SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

شركة محاسبة صا2م
شارع  لدرفوفي عمارة  لس ادة 
 لطابق  لثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب
 JUD PEINTURE ET

DECORATION SARL AU شركة 
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 15 زنقة 
جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 3  - 60000 وجدة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

40463

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 JUD  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 PEINTURE ET DECORATION

.SARL AU

-مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

صباغة  لبنا2ات.

زنقة   15  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 3  - 60000 وجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 30.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لغني بوحميدة :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوحميدة  عبد  لغني   لسيد 

عنو نه) ( رقم ا0 زنقة  رفود بوعرفة  

61200 بوعرفة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بوحميدة  عبد  لغني   لسيد 

عنو نه) ( رقم ا0 زنقة  رفود بوعرفة  

61200 بوعرفة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر  ا2  بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2418.

Iا122

شركة محاسبة صا2م

 PRESTART AGENCY

SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

شركة محاسبة صا2م

شارع  لدرفوفي عمارة  لس ادة 

 لطابق  لثالث رقم 6 ، 60000، 

وجدة مغرب

 PRESTART AGENCY SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 15 زنقة 

جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

40483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRESTART AGENCY SARL AU

وكالة   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 التصاالت و إلعالا

وم د ت  بيع  للو زم  ملكتبية   -

وأجهزة  لكمبيوتر

و  وتسيير  ملهر جانات  تنظيم   -

 مل ارض  ملهنية و غيرها.

زنقة   15  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

جمال  لد2ن  ألفغاني  لطابق  ألول 

 لشقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ويجاا  أ2وب   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ويجاا  أ2وب   لسيد 
شارع عبد  لخالق  لطريس رقم 461 

60000 وجدة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  ويجاا  أ2وب   لسيد 
شارع عبد  لخالق  لطريس رقم 461 

60000 وجدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   26 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 3اا2.
1225I

BELGAZI ALI

 STE WORLD TRANS
LOGISTIC SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

BELGAZI ALI
شارع  مير موالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم  ملكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة  ملغرب
 STE WORLD TRANS LOGISTIC

SARL  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : قيسارية 
ميموسة - شارع موالي 2وسف محل 

57  - 90000 طنجة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.60737

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  29 دجنبر   ملؤرخ في 
 STE WORLD TRANS LOGISTIC
ذ ت  ملسؤولية  شركة    SARL
 10.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
موالي  شارع   - ميموسة  قيسارية 
طنجة   90000  -   57 2وسف محل 
 ملغرب نتيجة لفشل  هد ف  ملشروع 

على  عدم حصول  لشركة  و   ملقرر 

 ملطلوب..

و عيا:

شتو ني   عبد  لسالم     لسيد)ة( 

2وسف  موالي  شارع  عنو نه) (  و 

 قامة ميموسة 3  لطابق 6 رقم 195  

)ة(  طنجة  ملغرب كمصفي   90000

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

بتاريخ 29 دجنبر 2022 وفي قيسارية 

ميموسة - شارع موالي 2وسف محل 

57  - 90000 طنجة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262638.

1226I

تأسيس شركة

SRC IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  

SARL Maroc 

SRC IMMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لقدس 

شارع 6   لرقم 5ا  لطابق  لسفلي 

سيدي  لبرنو�سي  - 22000  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3ا5707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SRC  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMO

:  لتطوير  بإ2جاز  غرض  لشركة 
 PROMOTION  ل قاري   

.IMMOBILIERE
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
5ا  لطابق  6   لرقم   لقدس شارع 
 22000  -  لسفلي سيدي  لبرنو�سي  

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مهجير حمزة :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
500 حصة    :  لسيد مهجير أميا 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  حمزة  مهجير   لسيد 
15 رقم 28 عيا  2 زنقة  تجزئة غيتة 

 لشق 22000  لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  أميا  مهجير   لسيد 
عيا   28 رقم   15 زنقة  غيتة  تجزئة 

 لشق 22000  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  حمزة  مهجير   لسيد 
15 رقم 28 عيا  2 زنقة  تجزئة غيتة 

 لشق 22000  لبيضاء  ملغرب
عنو نه) (  أميا  مهجير   لسيد 
عيا   28 رقم   15 زنقة  غيتة  تجزئة 

 لشق 22000  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم -.
1227I

IB PARTNERS

FLOO AGENCY
شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IB PARTNERS
13 إقامة ڤيجي شارع الكورنيش ، 

50ا20،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
ذ ت  شركة   FLOO AGENCY
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

زنقة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 16 رقم  ا  5ا  لطابق  أطلس عمارة 

م اريف  لد ر  لبيضاء - 50ا20  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

مسؤلية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   10

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 FLOO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AGENCY

:  لتسويق  غرض  لشركة بإ2جاز 

 لرقمي و إلعالنات  لرقمية.
زنقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 16 رقم  ا  5ا  لطابق  أطلس عمارة 

م اريف  لد ر  لبيضاء - 50ا20  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة زينب فطارة :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة زينب فطارة عنو نه) ( مار 

/ س 1/2  08001 برشلونة   سبانيا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة زينب فطارة عنو نه) ( مار 

/ س 1/2  08001 برشلونة   سبانيا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 2ا33.

1228I
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FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

STE HYTRAV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
 2 ز نقة تو نس عما رة 16  لشقة 

مكنا س ، 50000، مكنا س  ملغر ب
STE HYTRAV SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 146 تو 
 51000  - 3  لبسا تيا مكنا س  سيع 

مكنا س  ملغر ب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.22179

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  20 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  شركة   STE HYTRAV SARL
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ا  درهم   1.000.000
3  لبسا تيا  تو سيع   إلجتماعي 146 
مكنا س  ملغر ب   51000  - مكنا س 

نتيجة الال نحال ل  ملسبق.
و عيا:

و  ا  سفيا  ل   أما   لسيد)ة( 
3  لبسا تيا  تو سيع   146 عنو نه) ( 
51000 مكنا س  ملغر ب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
تو  وفي 146   2022 20 دجنبر  بتاريخ 
 51000  - 3  لبسا تيا مكنا س  سيع 

مكنا س  ملغر ب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   10 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1652.
1229I

MASMODA

MASMODA
إعالا مت دد  لقر ر ت

MASMODA
 ملنطقة  لصناعية  ملجد، زنقة 

13،  لقط ة 859،  لطابق  ألول ، 
90000، طنجة  ملغرب

MASMODA «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  ملنطقة 
 لصناعية  ملجد، زنقة 13،  لقط ة 
859،  لطابق  ألول - 90000 طنجة 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.86543

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 26 2نا2ر 2023

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
بـ»طنجة،  مقرها  لحالي  لكائن  من 
 ،13 زنقة   ملنطقة  لصناعية  ملجد، 
إلى  859،  لطابق  ألول»   لقط ة 
مقرها  لجد2د  لكائن بـ «طنجة، حي 
إلهام،  إقامة  مجمع  ملجد،   ملجد، 

بلوك 13، رقم ا».
على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
تجد2د ثقة تسيير  لشركة في  ما2لي: 
 لسيد محمد  ل ربي مرصو،  لسيد 
سيرجي دومينغو طور  و لسيد محمد 
لشركة  مسير2ن  بصفتهم  أمياح، 
ملدة  وذلك   ،«MASMODA SARL»
تلزم  لشركة في جميع  غير محدودة. 
للسيد  بالتوقيع  ملشترك  م امالتها 
محمد  ل ربي مرصو و لسيد سيرجي 
محمد  أو  لسيد  طور   دومينغو 

 ل ربي مرصو و لسيد محمد أمياح.
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
وتدقيق  ل ناوين  لشخصية  تغيير 
محمد  للمسير2ن  لشركاء  لسيد 
سيرجي  مرصو،  لسيد   ل ربي 
دومينغو طور  و لسيد محمد أمياح، 
وثائق  لت ريف  لتجد2د  تب ا  وذلك 

 لخاصة بهم.
على  2نص  ا:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: تحييا وإعادة صياغة  لقانوا 
مجموع  ليشمل  للشركة   ألسا�سي 

 لتغيير ت  لجد2دة.
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  0:  لذي  رقم  بند 
تحييا وإعادة صياغة  لنظام  ما2لي: 

 ألسا�سي بالكامل.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262554.

1230I

PARASISMIQUE CONCEPTE

PARASISMIQUE CONCEPTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PARASISMIQUE CONCEPTE
 IMM 58 APT A3 RUE OUED

 SEBOU AGDAL RABAT ، 10090،
RABAT MAROC
                                          

 PARASISMIQUE CONCEPTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي عمارة 

58  لشقة  3 زنقة و د سبو  كد ل 
 لرباط - 10090  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

165961
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
                                           : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PARASISMIQUE CONCEPTE
مكتب   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لدر سات و الستطالعات و لبحوث.

عمارة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
زنقة و د سبو  كد ل  58  لشقة  3 

 لرباط - 10090  لرباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 80   :  لسيد  لشرقاوي  ل رش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
20 حصة    :  لسيدة لبنى لهناوي 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لشرقاوي  ل رش 
5  قامة  عمارة   5 شقة  عنو نه) ( 
0ا120  تمارة  01  لهرهورة  بدي ة 

تمارة   ملغرب.
عنو نه) (  لهناوي  لبنى   لسيدة 
تجزئة  لوفاق حي  النب اث زنقة بالط 
 لشهد ء رقم 16 تمارة  12010 تمارة  

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  لهناوي  لبنى   لسيدة 
تجزئة  لوفاق حي  النب اث زنقة بالط 
 لشهد ء رقم 16 تمارة  12010 تمارة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 133001.
1231I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

IYSY SOLUTIONS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE
CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC GH
 M-131 ETG 3 N 24 ، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC
IYSY SOLUTIONS شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 271 
 لزنقة 17  لحسنية 1 - 28810 

 ملحمد2ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32299
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 IYSY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOLUTIONS
مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
 271  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 28810  -  1 17  لحسنية   لزنقة 

 ملحمد2ة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد سفياا بل تيق  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد سفياا بل تيق  عنو نه) ( 
 3 رسور  لطابق  السييسطا  تجزئة 
 20810  6 عمارة   1 ج ه   12  لشقة 

 ملحمد2ة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد سفياا بل تيق  عنو نه) ( 
 3 رسور  لطابق  السييسطا  تجزئة 
 20810  6 عمارة   1 ج ه   12  لشقة 

 ملحمد2ة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 248.

1232I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

MOBILE MINDS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE
CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC GH
 M-131 ETG 3 N 24 ، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC
 MOBILE MINDS

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 271 

 لزنقة 17  لحسنية 1 - 28810 

 ملحمد2ة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOBILE MINDS

در سة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وتصميم مو قع  لويب أو غيرها

أنشطة تكنولوجيا  مل لومات 

2قوم  أو  لوسيط  لذي   لتاجر 

باالستير د و لتصد2ر.

 271  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 28810  -  1 17  لحسنية   لزنقة 

 ملحمد2ة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حاجة  زكرياء   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  حاجة  زكرياء   لسيد 

تجزئة بني 2خلف  ملركز رقم 32 ف ب 

بني 2خلف 20810  ملحمد2ة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  حاجة  زكرياء   لسيد 

تجزئة بني 2خلف  ملركز رقم 32 ف ب 

بني 2خلف 20810  ملحمد2ة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 263.

1233I

LAGHMARI YASSINE

 Bureau Marocain de
Contrôle Technique

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

LAGHMARI YASSINE

سيدي م روف   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب 20000 

 Bureau Marocain de Contrôle

Technique شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 46 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لسادس مكتب 

15 16  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

71ا570

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 Bureau Marocain de Contrôle

.Technique

أنشطة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملر قبة و لتحليالت  لتقنية.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 46 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لسادس مكتب 

15 16  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : محمد  لرجالت   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد عبد  لرحيم بياضرة : 500 

حصة بقيمة 500 درهم للحصة.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لرجالت عنو نه) ( 

حي  لسالم م س 70 عمارة 102 شقة 

20000  لد ر  لبيضاء  11  اللفة 

 ملغرب.

بياضرة  عبد  لرحيم   لسيد 

دور  لحفظاا موالي عبد  عنو نه) ( 

هللا 020ا2  لجد2دة  ملغرب.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد  لرجالت عنو نه) ( 

حي  لسالم م س 70 عمارة 102 شقة 

20000  لد ر  لبيضاء  11  اللفة 

 ملغرب

بياضرة  عبد  لرحيم   لسيد 

دور  لحفظاا موالي عبد  عنو نه) ( 

هللا 20000  لجد2دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 71ا570.

Iا123

FIDUNEWS SARL A.U

RALM CONSULTING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUNEWS SARL A.U

 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

RALM CONSULTING شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

 لحرية  لطابق 3 شقة رقم 5  - 

10120  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3520

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

500313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2021 مارس   30

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 RALM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CONSULTING

-تسويق   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

بالهو تف  جميع  ملنتجات  ملت لقة 

و إلنترنت وأجهزة  لكمبيوتر.

مر كز  التصال  وإد رة  -إنشاء 

 لهاتفي.

-در سة ، هندسة ، إنجاز شبكات 

 التصاالت.

- لدر سة ، إد رة  ملشاريع ،  إلنتاج 

، توصيل  أللياف  لبصرية ، قياسات 

سحب  لكابالت   ،  أللياف  لبصرية 

ذ ت  لتيار  ملنخفض.

أعمال  لتركيبات  -جميع 

 ، ،  لتيار ت  ل الية   لكهربائية 

،  لصيانة   لتيار ت  ملنخفضة 

 لصناعية ،  لتشغيل  آللي.

-شر ء وبيع وتجارة وتركيب جميع 

م د ت  التصاالت و لحما2ة. من أي 

أي  من  لتنفيذ  لتشغيل  آللي  جهاز 

نوع..

10 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 

 -   5 رقم  شقة   3  لحرية  لطابق 

10120  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سطبي  ر�سى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سطبي  ر�سى   لسيد 

فرنسا 11111 مولوز فرنسا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  سطبي  ر�سى   لسيد 

فرنسا 11111 مولوز فرنسا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775836.

1235I

عزيز  نفوح

SOCIETE HOTEL JIAD SARL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

عزيز  نفوح

59 زنقة  لزرقطوني  رفود، 52200، 

 رفود  ملغرب

 SOCIETE HOTEL JIAD SARL

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي  سماعيل  رفود - 52200 

 رفود  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

16681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE HOTEL JIAD SARL

غرض  لشركة بإ2جاز : فندقي.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 52200  - موالي  سماعيل  رفود 

 رفود  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لخالفة  لسالمي عنو نه) ( 

زنيبر  لحي  لجد2د  زنقة  لطاهر   07

52200  رفود  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لخالفة  لسالمي عنو نه) ( 

زنيبر  لحي  لجد2د  زنقة  لطاهر   07

52200  رفود  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 176.

1236I

 ئتمانية حكيم  لرجو ني ش.م.م 

ذ ت  لشريك  لوحيد

 OUISLANE شركة

AMÉNAGEMENT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية حكيم  لرجو ني ش.م.م 

ذ ت  لشريك  لوحيد

شارع محمد  لزرقطوني درب11 رقم 

16 حي  لسالم ويسالا مكناس ، 

50080، مكناس  ملغرب

 OUISLANE شركة

AMÉNAGEMENT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 6، 

درب 5، شارع عالل بن بد هللا، حي 

 لقدس ويسالا، مكناس - 5ا500  

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.OUISLANE AMÉNAGEMENT

:  ألشغال  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ملختلفة أو  لبناء.

 ،6 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

حي  شارع عالل بن بد هللا،   ،5 درب 

5ا500    - مكناس   لقدس ويسالا، 

مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 500.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   :  لسيد 2اسيا خمي�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 2.500   : جالل  لفالحي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد 2اسيا خمي�سي عنو نه) ( 

تجزئة 2اسمينة، رقم 1011، ويسالا 

5ا500 ويسالا  ملغرب.

عنو نه) (  جالل  لفالحي   لسيد 

 ،1171 رقم   ،1 2اسمينة  تجزئة 

ويسالا 5ا500 ويسالا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد 2اسيا خمي�سي عنو نه) ( 

تجزئة 2اسمينة، رقم 1011، ويسالا 

5ا500 ويسالا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1639.

1237I
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FIDASSURCO

SAMA BOIS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIRA 1 C  SAKAN AKARI
 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
SAMA BOIS شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل كائن 

بدو ر  2ت مس ود حربيل  لبور - 
0000ا مر كش    ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
133097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SAMA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BOIS
أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لنجارة.
محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
كائن بدو ر  2ت مس ود حربيل  لبور 

- 0000ا مر كش    ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد ل سري مصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مصطفى  ل سري   لسيد 
حربيل  مس ود  دو ر  2ت  عنو نه) ( 

 لبور 0000ا مر كش   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مصطفى  ل سري   لسيد 

حربيل  مس ود  دو ر  2ت  عنو نه) ( 

 لبور 0000ا مر كش   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 535اا1.

1238I

LEADER FINANCE

L.A ETANCHE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

L.A ETANCHE  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 612 

 لطابق  ألول شقة 1 تجزئة  ملسار 

طريق آسفي مر كش - 0000ا 

مر كش   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 L.A  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ETANCHE

بيع مو د   : غرض  لشركة بإ2جاز 

 لبناء.

رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
تجزئة   1 شقة  612  لطابق  ألول 
 ملسار طريق آسفي مر كش - 0000ا 

مر كش   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  إلله لغريب  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  إلله لغريب  عنو نه) ( 
حي  لكد2ة سيدي بوعثماا  بن جرير 

0000ا مر كش   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد  إلله لغريب  عنو نه) ( 
حي  لكد2ة سيدي بوعثماا  بن جرير 

0000ا مر كش   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144618.

1239I

مكتب  لدر سات  ملحاسباتية و لتسيير

FUTURE ASSABBAB
إعالا مت دد  لقر ر ت

مكتب  لدر سات  ملحاسباتية 
و لتسيير

شارع محمد  لخامس عمارة بنطالب 
 لطابق  لثاني  ملكتب رقم 6 ، 

35100، جرسيف  ملغرب
FUTURE ASSABBAB «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: دو ر 

 لصباب جماعة  لصباب - 35100 
جرسيف  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.1703
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 2نا2ر   19  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

عبد  لرحماا  خطاب  بيع  لسيد 

حصة  75ا  جميع حصصه  لبالغة 

للحصة  لو حدة  100درهم  بقيمة 

لفائدة  لسيد محمد  لكرف ليصبب 

وحيد   شريكا  هذ   الخير  بذلك 

بالشركة

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحويل  لشكل  لقانوني للشركة من 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

و الستر د  حذف  نشطة  لتصد2ر 

 - لحساب  لغير  نقل  لبضائع   -

 الشغال  لغابوية

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لشكل  لقانوني للشركة

بند رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

نشاط  لشركة 

بند رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
رأسمال و حصص  لشركة 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بجرسيف    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 1491/2023.

0Iا12

FAEC SARL

COMDELEC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FAEC SARL
رقم 12 شارع  لحسن  لتاني م.ح ، 

30000، فاس  ملغرب

COMDELEC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 

مفاليس عيا  لبيضا - 30000 فاس 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.43819
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بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 30 نونبر 2022 تقرر حل 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

COMDELEC  مبلغ رأسمالها 

100.000 درهم وعنو ا مقرها 

 إلجتماعي دو ر مفاليس عيا  لبيضا 

- 30000 فاس  ملغرب نتيجة ل : قر ر 

 لشركاء.

دو ر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

30000 فاس  مفاليس عيا  لبيضا - 

 ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة( أحمد  عارف و عنو نه) ( 

2  قامة مهدي زنقة لال أمينة 30000 

فاس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6104.

1Iا12

HAPPY COMPTA SARL

 AGRI BUSINESS

PROFESSIONNEL

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL

 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 Agri business professionnel

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملتنبي  لحي  لحسني رقم 296 - 

23000 بني مالل   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

13539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   28

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Agri  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.business professionnel

غرض  لشركة بإ2جاز :  لحد ئق ، 

 لحد ئق ،  لطرق ، )مقاول  لغرس أو 

 لصيانة(..

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 -  296 رقم   ملتنبي  لحي  لحسني 

23000 بني مالل   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عماد ببر م :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ببر م  عماد   لسيد 

 23000  38 2  لرقم  تجزئة  ل سري 

بني مالل  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  ببر م  عماد   لسيد 

 23000  38 2  لرقم  تجزئة  ل سري 

بني مالل  ملغرب 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 20 بتاريخ  مالل   ببني   البتد ئية 

دجنبر 2022 تحت رقم 1292.

2Iا12

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

TAZMUELLA

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

 CENTRE D’AFFAIRES IBNOU

SINA

ا21 شارع إبن سينا ، 20210،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

TAZMUELLA شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ا21 شارع 

إبن سينا - 20210  ملغرب  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.428875

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2022 تقرر حل  29 دجنبر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

  TAZMUELLA  لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 

مقرها  إلجتماعي ا21 شارع إبن سينا 

 : 20210  ملغرب  ملغرب نتيجة ل   -

قر ر  لشريك  لوحيد.

و حدد مقر  لتصفية ب ا21 شارع 

20210  لد ر  لبيضاء   - سينا  إبن 

 ملغرب. 

و عيا:

ي قوب  حميد    لسيد)ة( 

 N°20 Rue de le عنو نه) (  و 

 République 54320 Maxéville

France كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856389.

3Iا12

FAEC SARL

LINAPROM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FAEC SARL

رقم 12 شارع  لحسن  لتاني م.ح ، 

30000، فاس  ملغرب

LINAPROM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : شارع 

غساا كنفاني عمارة طيبة شقة 36 

ط 6 - 30000 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.37681

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 01 أكتوبر 2019 تقرر حل 

LINAPROM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

غساا كنفاني عمارة طيبة شقة 36 

فاس  ملغرب نتيجة   30000  -  6 ط 

لقر ر  لشركاء..

و عيا:

بن بد  عبد  لرحيم    لسيد)ة( 

تجزئة  ملهدي  عنو نه) (  و   لنور 

فاس  ملغرب   30000 طريق  2موز ر 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

شارع  وفي   2019 أكتوبر  ا0  بتاريخ 

غساا كنفاني عمارة طيبة شقة 36 

ط 6 - 30000 فاس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6075.

Iاا12
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 ألستاذ علي  لشريف  ل لمي -موثق-

»STE BASELOG«
إعالا مت دد  لقر ر ت

 ألستاذ علي  لشريف  ل لمي -موثق-
إقامة 2اسميا،  ل مارة ب ز وية 

شارع محمد  لخامس و شارع  لجيش 
 مللكي،  لطابق  ألول،  لجد2دة. ، 

000ا2،  لجد2دة  ملغرب
«STE BASELOG» «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي:  

 Les Moulins Lahlal-Zone
 Industrielle, 44 à 46 - 24000 El

.Jadida Maroc
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.11355

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 2نا2ر   26  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
بمقت�سى عقد  محضر  لجمع  ل ام 
علي  تلقاه  ألستاذ   الستثنائي  لذي 
بالجد2دة،  موثق   لشريف  ل لمي، 
بتاريخ 26 2نا2ر 2023 ، قرر  لشركاء 
في رأسمال  لشركة  2لي:   لزيادة  ما 
درهم   1.000.000،00 بمبلغ 
إلى  درهم   100.000،00 من  لنقله 
طريق  عن   ، درهم   1.100.000،00
 100 ذ ت  حصة   10.000 إصد ر 
للحصة  لو حدة،  كقيمة  درهم 
طريق  عن  تدفع  و  بالتكافؤ  تكتتب 
مقاصة  لد2وا  لثابتة و  لسائلة و 
 ملستوجبة على  لشركة بنسبة 25% 
للسيد ماموا ي قوبي سوساا و 75 

% للسيد عمر ي قوبي سوساا
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ملساهمة. تلخيص مساهمة  لشركاء 
ي قوبي  ماموا  2لي:  لسيد  كما 
سوساا مساهم بمبلغ 275.000،00 
درهم و  لسيد عمر ي قوبي سوساا 
درهم،   مساهم بمبلغ  825.000،00 

أي بمجموع 1.100.000،00 درهم.

بند رقم 8:  لذي 2نص على ما2لي:  

تحد2د  تم  رأسمالها  الجتماعي. 
مليوا   بقيمة  رأسمالها  إلجتماعي 

 1.100.000،00 درهم  ألف  مئة  و 

حصة   11.000 إلى  مقسم   درهم، 

درهم   100،00 درهم  مائة  بقيمة 

بالكامل،  مكتتب  للحصة  لو حدة، 
حقوق  بنسبة  على  لشركاء   موزع 

كل منهما وهي   لسيد ماموا ي قوبي 

و  لسيد  حصة   2750 سوساا 

حصة   8250 ي قوبي سوساا  عمر 

 11.000 بمجموع   أي   ، إجتماعية 

حصة  إجتماعية. 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالجد2دة  بتاريخ 01 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 29698.

5Iا12

FLASH ECONOMIE

THE BEAST
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

شركة 

THE BEAST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رأسمالها 100.000 درهم

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 25/01/3202  بالد ر  لبيضاء 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

ذ ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

باملميز ت  لتالية:  

 THE BEAST        لتسمية: شركة   -

-  ملوضوع: مط م

-  ملقر  الجتماعي: 12 شارع سارية 

بن زونيم  لطابق 3  لشقة 3  لنخيل 

 لد ر  لبيضاء.

- رأس  ملال : مائة ألف درهم )100 

DH 000,00( مقسمة إلى ألف حصة 

حصة  جتماعية(   1000)  جتماعية 

 100,00( بقيمة مائة درهم للحصة. 

   (DH

وهي شركة   THE BEAST - شركة 

ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بموجب  لقانوا   لشريك  لوحيد 

 ملغربي، 2بلغ رأس مالها 0.000.0001 

ولها مكتب  )مئة  لف درهم(،  درهم 

12 شارع سارية بن زونيم  مسجل في 

3  لنخيل  لد ر  3  لشقة   لطابق 

 لبيضاء.

مغربي  موستار  منير  2مثلها 

وحامل  لبطاقة  لوطنية   لجنسية 
.BH538586  رقم

فاتب  من  -  لسنة  الجتماعية: 

2نا2ر إلى  لحادي و لثالثوا من دجنبر.

-  ملدة  :تس ة و تس وا سنة من 

في  تأسيس  لشركة  لف لي  ال  2وم 

حالة  لتصفية  ملسبقة  و  لتمد2د. 

تسير  لشركة  و الد رة:  -  لتسيير 

من طرف  لسيد منير موستار مغربي 

وحامل  لبطاقة  لوطنية   لجنسية 
.BH538586   رقم

في  لسجل  تسجيل  لشركة  تم 

رقم.  تحت  للد ر  لبيضاء   لتجاري 

7اا570

1246I

FLASH ECONOMIE

 ENEL GREEN POWER
MOROCCO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسمال  لشركة

 ENEL GREEN POWER

MOROCCO

إ2نيل غرين باوور موروكو 

ش.م.م 
رأس  ملال : 600.000.000 درهم

مارينا  لد ر  لبيضاء.شارع سيدي 

محمد بن عبد هللا

برج كريسطال 3 ،  لطابق  لثاني ، 

 ملكتب ب 15 

س.ت : 356091 –  لهوية  لجبائية 

18794482:

بمقت�سى  لجمع  ل ام غير عادي 
 ملن قد بتاريخ 19 دجنبر 2022 ، قرر 

 لشركاء ما 2لي : 

مال  لشركة  رأس  في  -  لزيادة 
بمبلغ  نقد2ة  بمساهمات 

39.000.000درهم.
درهم(  مليوا  وثالثوا  )تس ة 
و ذلك من أجل رفع رأس  ملال من 
600.000.00 درهم  )ستمائة مليوا 
درهم   639.000.000 إلى   ) درهم 
مليوا  و تس ة وثالثوا    )ستمائة  

درهم(
- تحييا  لنظام  ألسا�سي للشركة 

- صالحيات قصد  الجر ء ت 
تم  ال2د ع  لقانوني لدى  ملحكمة 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت   عدد 856005.
للخالصة و  لتذكير

7Iا12

FLASH ECONOMIE

FOUR LAGADEC MAROC
شركة  ملساهمة

 ستمر ر نشاط  لشركة

FOURE LAGADEC MAROC
شركة ذ ت مساهمة

 رأسمالها 8.800.000 درهم
 ملقر  لرئيس:  لطريق  لثانوية رقم 
111، كلم 11 – 20.800  ملحمـد2ة
 لسجل  لتجاري عدد 3اا5 – 

 لت ريف  لضريبي عدد 01640804
 لت ريف  ملوحد للمقاولة 

001524156000038
ضياع ثالثة أرباع رأسمال  لشركة

أوال: قرر  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 2022 شتنبر   23 بتاريخ   ملن قد 
357 من  وتطبيقا ملقتضيات  لفصل 
 30 بتاريخ   لظهير  لشريف  لصادر 
غشت 1996 أنه ليس هناك ما 2دعو 
عليه  ستمر ر  إلى حل  لشركة وبناء 

 لشركة.
تم  إل2د ع  لقانوني بكتابة  ثانيا: 
لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2023 فبر 2ر   09 بتاريخ  باملحمـد2ة، 

تحت عدد 298.
للخالصة و لتذكير

 لرئيس  ملد2ر  ل ام

1248I
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FLASH ECONOMIE

HYMYMY-حميمي
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HYMYMY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد، رأسمالها 1.000 

درهم
 ملقر  لرئيس: زنقة سمية، إقامة 

شهرز د 3،  لطابق 5، رقم 22، حي 
 لنخيل )بامليي( 

 لد ر لبيضـاء –  ملغــرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد  
محرر  عرفي  عقد  بموجب  أوال: 
2نا2ر   18 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

2023، قام:
موالي  ألميا  لحمومي  •  لسيد 
 Moulay El Amine–  إلدري�سي  
،  ملزد د   EL HAMOUMI IDRISSI
بالرباط   1984 غشت   30 بتاريخ 
) ملغرب(،  ملغربي  لجنسية،   لحامل 
عدد  لبطاقة  لت ريف  لوطنية 
 ،53 برقم  A342367،  لقاطن 
  ،5 عطية،  لطابق  بن  ج فر  زنقة 
إليه  ) ملشار  بوركوا،  لد ر لبيضاء 

بلفظ « لشريك  لوحيد»( ؛
 10 قدره....................:  ملا   ملالك 

حصص
لشركة  بوضع  لنظام  ألسا�سي 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد خصائصها كما 2لي:
HYMYMY - لتسمية: حميمي 

إقامة  زنقة سمية،   ملقر  لرئيس: 
حي   ،22 رقم   ،5 3،  لطابق  شهرز د 

 لنخيل )بامليي( -  لد ر لبيضاء.
تهدف  لشركة  هدف  لشركة: 

د خل  ملغرب وخارجه إلى ما 2لي :
وخاصة  تقد2م  لخدمات   •
و لتكوين  و لدعم  منها  الستشارة 
و لتدقيق  و ليقظة  و لدر سة 
و لتسوية  و لتحليل   ملحاسبي 
رهن  ووضع  لكفاء ت  و لتحكيم 
 لتصرف في جميع  ملجاالت وال سيما 
منها مجال  لقانوا و ملالية و القتصاد 

و لتدبير  لتجاري أو  إلد ري و لشؤوا 
لفائدة  أو  ل مومية   لخصوصية 

 ألشخاص  لذ تييا و مل نوييا؛
و ملشاركة  ملباشرة  •  ملساهمة 
لفائدتها سو ء   وغير  ملباشرة 
عبر  ملشاركة  أو  لحساب  ألغيار  أو   
بأي  أو م نوي  مع أي شخص ذ تي 
شكل من  ألشكال في جميع  ل مليات 
جد2دة  شركات  إنشاء  طريق  عن 
أو  إلكتتاب منب  لتقد2مات   أو 
  أو شر ء سند ت أو حقوق في  لشركات 
أو  ملشاركة أو  إلتحاد   أو  لضم 

 أو غيرها ؛
وعموما جميع  ل مليات  ملالية   •
و لتجارية و لصناعية وفي  ملنقوالت 
ترتبط  أا  2مكن  و ل قار ت  لتي 
بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
من  ألهد ف  أي  أو  أعاله   لشركة 
 ملشابهة أو  ملرتبطة بها أو من شأنها 
وتنمية  تطوير  لشركة  في   ملساهمة 

نشاطها.
2وم  من  سنة  بتد ء   99  ملدة: 

تأسيس  لشركة.
رأسمال  لشركة:

 10 إلى  موزعة  درهم   1.000
100 درهم للحصة  حصص من فئة 

 لو حدة محررة بالكامل.
 لتسيير:

مالك  ت ييا  لسيدة  تم 
بن بد لجليل مسير  للشركة ملدة غير 

محددة.
 لسنة  ملالية للشركة:

في  للشركة  تبتدئ  لسنة  ملالية 
فاتب 2نا2ر وتنتهي في متم دجنبر.

 ألرباح:
إلى  الحتياطي  لقانوني،   5%
ويخصص  لرصيد  لباقي حسب قر ر 

 لشريك  لوحيد.
تم تقييد  لشركة بالسجل  ثانيا: 
عدد  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجاري 
571393 بتاريخ 09 فبر 2ر 2023 كما 
فبر 2ر2023   09 بتاريخ  تم  إل2د ع 

تحت عدد 857886.
للخالصة و لتذكير

 ملسيـرة

9Iا12

FLASH ECONOMIE

B3M SERVICES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

B3M SERVICES   بي 3 م  سيرڤيس

شركـة محدودة  ملسؤولية بشريك 

وحيد رأسمالها 100.000  درهم  

حي طريق  لخير زنقة 11 رقم  

153  لطابق1 شقة 1  لبرنو�سي  

 لد ر لبيضاء   

 لـتــأسـيـس   

بالد ر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم    2023 2نا2ر   02 بتاريخ   لبيضاء 

لشركة   تحرير  لقانوا  ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد  خاصيتها كالتالي : 

 لتسمية : بي 3 م  سيرڤيس  

 لهدف :   

•  الستشار ت في  لتسيير و  لتدبير 

وتقد2م  لخدمات للشركات،  

•  لوساطة و  ملفاوضة،  

-  و بصفة عامة، جميع  ل مليات 

 لتجارية,  لصناعية,  ملالية,  ل قارية 

و  لغير عقارية  ملت لقة بصفة مباشرة 

أو غير مباشرة بالهدف  الجتماعي  أو 

 لتي تساهم في إنماء  لشركة.  

حي طريق  لخير   ملقر  الجتماعي: 
زنقة 11 رقم  153    لطابق1 شقة 1 

 لبرنو�سي   لد ر لبيضاء   

 ملدة :   99 سنة .  

درهم    100000  لرأسمال:  

1000  حصة من فئة   إلى   مقسمة  

عن   سددت  لحصص  درهم    100

كاملها ووزعت على  لشريك  لوحيد 

 لسيد مصلوحي مصطفى.  

 لتسيير:عهد به ملدة غير محددة و 

للسيد مصلوحي  بصالحيات مطلقة 

 1 إقامة  لضحى  مصطفى  ملقيم 

عمارة ل 69 رقم 6 عيا  لسبع   لد ر 

 لبيضاء.  

2نا2ر ٍ لى31   1 من   :  لسنة  ملالية 

دجنبر.  

لالحتياط  لقانوني   %5   :  ألرباح 

أما 2وزع أو 2نقل أو 2وضع  و لباقي  

تحت  الحتياط  حسبما 2قرره  لجمع 

 ل ام.  

بكتابة  ل  تم  إل2د ع   لقانوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية  ضبط 

 لبيضاء بتاريخ   03/02/2023 تحت 
رقم  857004.   

في  لسجل  تسجيل  لشركة  تم 

بالد ر   باملحكمة  لتجارية   لتجاري 

 لبيضاء بتاريخ 03/02/2023  تحت 
رقم 570673.  

من أجل  لتخليص و  إلشهار   

1250I

RAIS AUDIT&CONSEIL

الــــــمــغـــر بـــيــة لإليــجـــا ر

MAROC LEASING 
إعالا مت دد  لقر ر ت

 لــــــمــغـــر بـــيــة    لإل   2ــجـــا ر

MAROC LEASING

شــركة  مجهو لة   إل  سم  

ر أ سما لها  277.676.800  د ر هم

مقر ها  ال جتما عي :   لــد   ر  لبيضاء 

57-،  ز   و 2ــة ز نقة  بينـــل و شا ر ع  

عــبد  لــمو مـــن

 لسجل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء

 رقم 29487

إستقالة متصرفيا - ت ييا متصرف 

جـدد  

إا   ملجلس  إل د ري خآلل مد وال 

ته  بتا ريخ  19 فبر 2ر 2021  قــد :

إستقالة  لسيدة  ب ـقد   أخذ 

سمية علمي و لي و  لسيد عبد  لسالم 

بناني من مهام  متصرفيا للشركة،

ب قد ت ييا  لسيد محمد  أخذ  

كمال مقد د  و  لسيد جليل  لسبتى، 

كمتصرفيا جدد  للشركة ،
إا  لجمع  ل ام  ل ـادي  لسنوي 

 لـمن ـقـد بـتا ريخ  28 2ونيو 2021 قد :

ت ييا  لسيد محمد  صادق على 

جد2د  كمتصرف  مقد د،  كمال 

عوضا عن  لسيدة سمية علمي و لي 

متصرفة مستقيلة، 
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جليل  ت ييا  لسيد  على  صادق 

، كمتصرف جد2د عوضا عن  سبتى 

متصرف  بناني،   لسيد عبد  لسالم 

مستقيل، 

لـدى  نوني  2د ع  لقا  ثم  إل 

 لـمحكمة  لـتجا رية  بالد ر لبيضا ء، 

تحت عـدد   2023 فبر 2ر   10 بتا ريخ 

.857802
مقتطف  من  أ جل   إل شها ر

1251I

RAIS AUDIT&CONSEIL

الــــــمــغـــر بـــيــة لإليــجـــا ر

MAROC LEASING
إعالا مت دد  لقر ر ت

 لــــــمــغـــر بـــيــة    لإل   2ــجـــا ر

MAROC LEASING

شــركة  مجهو لة   إل  سم  ر أ سما لها  

277.676.800  د ر هم

مقر ها  ال جتما عي :   لــد   ر   لبيـــضــا 

ء 57-،  ز   و 2ــة ز نقة  بينـــل و شا ر ع  

عــبد  لــمو مـــن 

 لسجل  لتجاري :  لد ر  لبيضاء رقم 

29487

إستقالة متصرفيا - ت ييا 

متصرفيا جـدد  

ت ييا متصرف  مستقل

تجد2د مهام  أعضاء  مجلس  إلد رة

إا   ملجلس  إل د ري خآلل مد وال 

ته  بتا ريخ  30 سبتمبر 2021  قــد :

شركة  إستقالة  ب ـقد   خذ  أ 

 (CIH(و  لسياحي  لقرض  ل قاري 

و  لسيد  سقاط   لطفي  ،  لسيد 

سمير حدجيوي من مهام  متصرفيا  

للشركة، 

عيا  لسيد حسن  لدباغ و  لسيد 

عبد  لسالم بناني  كمتصرفيا جدد 

عوضا عن  ملتصرفيا  ملستقليا،
إا  لجمع  ل ام  ل ـادي  لسنوي 

 لـمن ـقـد بـتا ريخ  27 2ونيو 2022 قد :

ت ييا  لسيد حسن  على  صادق 

بناني    عبد  لسالم  و لسيد   لدباغ 

عن  عوضا   جد2د  كمتصرفيا 

 ملتصرفيا  ملستقليا ،

فيكر ت   محمد  عييا   لسيد  
 6 ملدة  للشركة   كمتصرف مستقل 

سنو ت ،
قرر تجد 2د مهـام جميع أعضاء 
سنو ت  ستة  ملدة  مجلس  إلد رة 
تنتهي عند إن قاد  لجمع  ل ام  ل اد 

ي  ملت لق بحسابات  سنة 2027.
لـدى  نوني  2د ع  لقا  ثم  إل 
 لـمحكمة  لـتجا رية  بالد ر لبيضا ء، 
تحت عـدد   2023 فبر 2ر   10 بتا ريخ 

.857803
مقتطف  من  أ جل   إل شها ر

1252I

GUIDE WEB

GUIDE WEB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

GUIDE WEB
29 شارع محمد  لسادس إر ك مركز 
عمارة 3 ف  لطابق 1ا 2 ، 20070، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
GUIDE WEB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 29 شارع 
محمد  لسادس إر ك مركز عمارة 3 
ف  لطابق 1ا 2     - 205533  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
0291ا3.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 أكتوبر   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة(   لياس شهيد  تفويت  لسيد 
 33 أصل  من  حصة  جتماعية   33
)ة(  حمد    لفائدة   لسيد  حصة 

شهيد بتاريخ 20 أكتوبر 2022.
 33 نز ر شهيد  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية من أصل 33 حصة 
شهيد  )ة(  حمد    لفائدة   لسيد 

بتاريخ 20 أكتوبر 2022.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2022 تحت رقم 855872.
1253I

Soft finances sarl

MEDICOPHARMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Soft finances sarl
شارع بئر أنزر ا عمارة زينب رقم ا ، 

16000، سيدي قاسم  لغرب
MEDICOPHARMA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
 لتوطيا في101  شارع موالي عبد 

 ل زيز لطابق  ألر�سي صنوبر مكتب 
رقم ا - 000ا1  لقنيطرة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.60353
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  23 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
MEDICOPHARMA  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
شارع  في101    إلجتماعي  لتوطيا 
عبد  ل زيز لطابق  ألر�سي  موالي 
000ا1   - ا  رقم  مكتب  صنوبر 
عدم   : ل  نتيجة   لقنيطرة  ملغرب 

 لترخيص.
ب  مقر  لتصفية  وحدد 
عبد  موالي  شارع  في101    لتوطيا 
 ل زيز لطابق  ألر�سي صنوبر مكتب 

رقم ا - 000ا1  لقنيطرة  ملغرب. 
و عيا:

نبيل   الدري�سي    لسيد)ة( 
قرطبة  قامة  زنقة   1 عنو نه) (  و 
000ا1   61 ا  لشقة   لفر ت 
)ة(  كمصفي   لقنيطرة  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ ا2 2نا2ر 

2023 تحت رقم 130ا9.

Iا125

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

SOCIETE M2E SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
SOCIETE M2E SARL AU شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : صالح 
 لد2ن  ال2وبي  قامة  ملندر  لجميل 

بلوك     لطابق  لثالث رقم 6 
 ل ر ئش - 92000  ل ر ئش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

57ا2.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تقرر حل  19 دجنبر   ملؤرخ في 
شركة   SOCIETE M2E SARL AU
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
صالح  لد2ن  ال2وبي  قامة  ملندر 
 لجميل بلوك     لطابق  لثالث رقم 
6  ل ر ئش - 92000  ل ر ئش  ملغرب  

نتيجة ل دم  لتوفر على  ل مل.
و عيا:

و  عبد  الله   لكنوني   لسيد)ة( 
عنو نه) ( شارع صالح  لد2ن  ال2وبي 
رقم    02  قامة  ملنظر  لجميل بلوك 
19  ل ر ئش 92000  ل ر ئش  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
صالح  وفي   2022 دجنبر   19 بتاريخ 
 لد2ن  ال2وبي  قامة  ملنضر  لجميل 
بلوك     لطابق  لثالث رقم 6  ل ر ئش 

- 92000  ل ر ئش  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ  بال ر ئش    البتد ئية 

دجنبر 2022 تحت رقم 7ا13.
1255I
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STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

VEPRALI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL

 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03

 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC

VEPRALI SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  الجتماعي  لالميمونة 

مركز سوق ثالثاء  لغرب - 000ا1 

قنيطرة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27721

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 دجنبر   23 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

نقل  لبضائع لآلخرين.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

بسوق  الرب اء  لغرب    البتد ئية 

رقم  تحت   2022 دجنبر   29 بتاريخ 

.656

1256I

LUNE CONSEIL

VALERY STORE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LUNE CONSEIL

 BD MOHAMMED BEN 7ا

 ABDELLAH RESIDENCE BELLE

 VUE B 6EME     ETG N 1 ،

20000، CASABLANCA MAROC

VALERY STORE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 7ا، شارع 

محمد بن عبد هللا إقامة  ملنظر 

 لجميل  لطابق 6  لرقم 1 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

565059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2022 نونبر   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VALERY STORE

مؤسسة   : غرض  لشركة بإ2جاز 

صناعية لتصنيع  ملالبس.

7ا،   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع محمد بن عبد هللا إقامة  ملنظر 

 20000 - 1  لجميل  لطابق 6  لرقم 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50   : بدر كويف    لسيد 

بقيمة 5.000 درهم للحصة.

 لسيد عثماا  جوكة :  50 حصة 

بقيمة 5.000 درهم للحصة.

بقيمة   50  : كويف   بدر   لسيد 

5.000 درهم.

50 بقيمة   :  لسيد عثماا  جوكة 

5.000 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  كويف   بدر   لسيد 

زنقة   02 حي موالي رشيد مجموعة 

20000  لد ر  لبيضاء    11 ف رقم 

 ملغرب.

عنو نه) (  عثماا  جوكة   لسيد 

حي موالي رشيد م 2 زنقة ف رقم 15  

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  كويف   بدر   لسيد 
زنقة   02 حي موالي رشيد مجموعة 
20000  لد ر  لبيضاء    11 ف رقم 

 ملغرب
عنو نه) (  عثماا  جوكة   لسيد 
حي موالي رشيد م 2 زنقة ف رقم 15  

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2022 تحت رقم 849570.

1257I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE FAM CHGAG TRAVAUX
SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72000،  لسمارة  ملغرب

 STE FAM CHGAG TRAVAUX
SARL AU  شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

 لوحدة زنقة  و د ملوية رقم 52 
 لطابق  الول  لسمارة  - 72000 

 لسمارة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1649
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2019 أبريل   22
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 FAM CHGAG TRAVAUX SARL

.AU

:  شغال  بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لبناء و شغال متنوعة.

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 52 رقم  ملوية  و د  زنقة    لوحدة 
 72000  -  لطابق  الول  لسمارة  

 لسمارة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد محمد مليا  بيه 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد مليا  بيه عنو نه) ( 
 52 رقم  ملوية  زنقة  حي  لوحدة 

 لسمارة  72000  لسمارة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد مليا  بيه عنو نه) ( 
 52 رقم  ملوية  زنقة  حي  لوحدة 

 لسمارة 72000  لسمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 30 أبريل 

2019 تحت رقم 90/2019.
1258I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

SOCIETE M2E SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°03
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
SOCIETE M2E SARL AU شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : شارع 
صالح  لد2ن  ال2وبي  قامة  ملنظر 
 لجميل بلوك A  لطابق  لثالث 

رقم 6  ل ر ئش - 92000  ل ر ئش 
 ملغرب.
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قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

57ا2.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2023 2نا2ر   10  ملؤرخ في 
شركة   SOCIETE M2E SARL AU
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
صالح  لد2ن  ال2وبي  قامة  ملنظر 
A  لطابق  لثالث رقم   لجميل بلوك 
6  ل ر ئش - 92000  ل ر ئش  ملغرب 

نتيجة ل دم توفر على  ل مل.
و عيا:

و  عبد  الله   لكنوني   لسيد)ة( 
عنو نه) ( شارع صالح  لد2ن  ال2وبي 
رقم    02  قامة  ملنظر  لجميل بلوك 
19  ل ر ئش 92000  ل ر ئش  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
شارع  وفي   2023 2نا2ر   10 بتاريخ 
صالح  لد2ن  ال2وبي  قامة  ملنظر 
 لجميل بلوك A  لطابق  لثالث رقم 6 

 ل ر ئش - 92000  ل ر ئش  ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال ر ئش  بتاريخ 17 2نا2ر 

2023 تحت رقم 53.

1259I

 ئتمانية   لخبرة

AFRICA BIO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية   لخبرة
9ا  زنقة   ملد2نة ، 26100، برشيد 

 ملغرب
AFRICA BIO شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 ليسر13 شارع محمد  لخامس 
 لطابق  لثالث يسار  - 26100 

برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AFRICA BIO

غرض  لشركة بإ2جاز :  لتجارة 

 لتصد2ر و الستير د.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

محمد  لخامس  شارع   ليسر13 

 لطابق  لثالث يسار  - 26100 برشيد 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زينب  بيد ح   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زينب  بيد ح   لسيدة 

برشيد   26100 ت اونية  لشاوية   53

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  زينب  بيد ح   لسيدة 

ت اونية  لشاوية 26100 برشيد    53

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   10 بتاريخ   البتد ئية ببرشيد  

2023 تحت رقم 199.

1260I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

KEMACEXPO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21

 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

KEMACEXPO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

حمص تجزئة  لدمناتي رقم 5 

 لطو بل  لسفلى - 93000 تطو ا 

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KEMACEXPO

:  لتصد2ر  غرض  لشركة بإ2جاز 

و  لتجارة.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 5 رقم  تجزئة  لدمناتي  حمص 

تطو ا   93000  -  لطو بل  لسفلى 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد عمر ماشاا 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   : كساب   لسيد  لصد2ق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ماشاا  عمر   لسيد 

شارع عبد  لخالق  لطريس  لتجزئة 

تطو ا    93000  26  ل سكرية رقم 

 ملغرب.

 لسيد  لصد2ق كساب عنو نه) ( 

ناصر سوق  لسبت   لخاللطة  والد 

 والد  لنمة 26000 سطات  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  ماشاا  عمر   لسيد 

شارع عبد  لخالق  لطريس  لتجزئة 

تطو ا   93000  26 رقم   ل سكرية 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر  بتاريخ 08   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2834.

1261I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE MERCATRA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D’INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE MERCATRA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 48 

تجزئة برماط 1  2ت ملول عمالة 

 نزكاا  2ت ملول - 86150  2ت 

ملول  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE MERCATRA

-نقل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير وطنيا ودوليا

-وكيل بال مولة في نقل  لبضائع

جميع  ل مليات  عامة  -وبصفة 

 ملت لقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأغر ض   لشركة.

 48 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

عمالة  ملول  1  2ت  برماط  تجزئة 

 نزكاا  2ت ملول - 86150  2ت ملول 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : زرو ل  مصطفى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد 2اسيا  منوز :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مصطفى زرو ل عنو نه) ( 

09 رقم 87 حي  لحرش  بلوك أ زنقة 

 2ت ملول 86150  2ت ملول  ملغرب.

عنو نه) (  2اسيا  منوز   لسيد 

دو ر  2ت حمو  لصفاء  شتوكة  2ت 

باها 87223  لصفاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  2اسيا  منوز   لسيد 

دو ر  2ت حمو  لصفاء  شتوكة  2ت 

باها 87223  لصفاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   10 بتاريخ   البتد ئية بانزكاا  

2023 تحت رقم 306.

1262I

 مغار عبد  لغافور

 CENTRE SECRET DE
BEAUTE CHEZ ZINEB

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
ت ييا مسير جد2د للشركة

 مغار عبد  لغافور
شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور 
رقم 1  لطابق  الول تطو ا ، 93000، 

تطو ا  ملغرب
 CENTRE SECRET DE BEAUTE
ذ ت  شركة     CHEZ ZINEB

 ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
  84 رقم  شارع  ململكة  لس ود2ة 
شارع  ململكة  طنجة  تجزئة  ل يوا 
تجزئة  ل يوا    84 رقم   لس ود2ة 

طنجة 9000 طنجة  ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.87629

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2023 2نا2ر   26  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

جامعي س يدة كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2093.
1263I

ACا

ميطود الريحاني
METHODE RAIHANI 

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ACا
RUE LAFAYETTE IMMBا1 

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ،  ملغرب

 METHODE ميطود  لريحاني
RAIHANI  شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 5 شارع 
 بن تاشفيا  لطابق 2 رقم 3  - 9000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
134669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : ميطود 

.METHODE RAIHANI لريحاني 
خدمات   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و لشركات  لألفر د  و لدعم   ملشورة 

و لهيئات  ل امة أو  لخاصة  ألخرى.
 ملشورة و لدعم في  إلستر تيجية 
و لتنظيم و إلد رة و إلد رة و ملحاسبة 
وأنظمة  مل لومات  و إلد رة  ملالية 
و ملو رد  لبشرية و لتسويق و التصال 

، من  لتصميم إلى  لتنفيذ.
شارع   5  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 بن تاشفيا  لطابق 2 رقم 3  - 9000 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : 2ونس  لريحاني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد 2ونس  لريحاني عنو نه) ( 
 3 163  لطابق  رقم  تجزئة  لنهضة 
شارع  لقدس 90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد 2ونس  لريحاني عنو نه) ( 
 3 163  لطابق  رقم  تجزئة  لنهضة 

شارع  لقدس 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262451.
1264I

Atlas Valora Conseil

SAHARA DESERT TRIP
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH  ملغرب

SAHARA DESERT TRIP  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حومة 

أكاد2ر تمصلوحت  - 2312ا  لحوز 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132665

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SAHARA DESERT TRIP

:  لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسياحي.

حومة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

2312ا  لحوز   - أكاد2ر تمصلوحت  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد لحسن إحولييا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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 لسيد لحسن إحولييا عنو نه) ( 

2302ا  تمصلوحت   تخربيا  حومة 

تحناوت  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد لحسن إحولييا عنو نه) ( 

2302ا  تمصلوحت   تخربيا  حومة 

تحناوت  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 968.

1265I

comptahagga

 SOCIETE TRANSVERSAL
DEVELOPEMMENT

إعالا مت دد  لقر ر ت

comptahagga

 guelmim guelmim، 81000،

guelmim maroc

 SOCIETE TRANSVERSAL

DEVELOPEMMENT  «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: : تغيير مقر 

 لشركة  لى  ل نو ا رقم 64 بلوك  

H حي 84  لطابق  لثاني  ل يوا  - 

70000  ل يوا   ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.16979

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

2022 تم  تخاذ  15 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي: توفيت حصص جميع  لسيدة 

ليلى  لكيروف  لتي هي 100 حصة  لى 

سيد موالي  لكيروف

على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

موالي  جد2د  مسيير  ت ييا  ما2لي: 

 لكيروف بدل ليلى  لكيروف

على  2نص  03:  لذي  رقم  قر ر 
 10000 من  رأس  ملال  زيادة  ما2لي: 

درهم  لى 100000درهم.

على  2نص  ا0:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي: تغيير مقر  لشركة  لى  ل نو ا 
84  لطابق  حي   H بلوك    64 رقم 

 لثاني  ل يوا 

على  2نص  05:  لذي  رقم  قر ر 

تحييا  لنظام  ألسا�سي  ما2لي: 

للشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  03:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: تغيير مقر  لشركة  لى  ل نو ا 
84  لطابق  حي   H بلوك    64 رقم 

 لثاني  ل يوا 

على  2نص  06:  لذي  رقم  بند 
 10000 زيادة رأس  ملال من  ما2لي:  

درهم  لى 100000درهم 

على  2نص  07:  لذي  رقم  بند 

موالي  جد2د  مسيير  ت ييا  ما2لي: 

 لكيروف بدل ليلى  لكيروف 

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

10 فبر 2ر   البتد ئية بال يوا  بتاريخ 

2023 تحت رقم ا01ا.

1266I

MAXIMA FINANCE CONSULTING

STE OPHTALIGNE SARL AU
إعالا مت دد  لقر ر ت

 MAXIMA FINANCE

CONSULTING

 قامة باب دكالة مدخل ب  لطابق 

ا شقة رقم 16 ، 0000ا، مر كش 

 ملغرب

 STE OPHTALIGNE SARL AU

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: ا شارع 

 لكوفة برج 1  لصويرة - -  لصويرة 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

77ا129.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2022 02 شتنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
من  تسمية  لشركة  تغيير  ما2لي: 
 MEDICA OPHTALIGNE   لى 

.LIGNE
على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
تحويل  ملقر  لتجاري للشركة  ما2لي: 
828  قامة   لى  ل نو ا  لتالي:رقم 
 8 رقم   ملسار, لطابق  لثاني,شقة 

مر كش
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
 MEDICA:لتسمية  لجد2دة للشركة 

.LIGNE
بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
 828 للشركة:رقم   ل نو ا  لتجاري 
 قامة  ملسار, لطابق  لثاني,شقة رقم 

8 مر كش
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
ا0 أكتوبر  بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2022 تحت رقم 0030ا1.
1267I

FLASH ECONOMIE

RAJI TOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة
FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées
 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
RAJI TOUR  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 172 زنقة 
أحمد  لصباغ  لفد ء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.145783

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 2نا2ر  ا0   ملؤرخ في 
 RAJI شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 100.000 رأسمالها  مبلغ     TOUR
 172 درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 
 20000 زنقة أحمد  لصباغ  لفد ء - 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : عدم 

وجود  ي نشاط تجاري.

و حدد مقر  لتصفية ب 172 زنقة 

أحمد  لصباغ  لفد ء  - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:
ر جي  عبد  ل زيز      لسيد)ة( 

 و عنو نه) ( 172 زنقة أحمد  لصباغ 

20000  لد ر  لبيضاء  درب  ل فو 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  ل قود محل  و    ملخابرة 

 و  لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2022 تحت رقم 815116.

1268I

etablissement darwinier

TACHYED AMENAGEMENT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

etablissement darwinier

 HAY EL MASSIRA 02 RUE SAKIA

 EL HAMRA N° 20 DAKHLA ،

73000، dakhla maroc

 TACHYED AMENAGEMENT

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شقة 02 
رقم 07 شارع 02  لقسام 02  لدخلة 

- 73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   27

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023)الجريدة الرسمية   3530

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TACHYED AMENAGEMENT
أعمال    : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و ملباني  لسكنية   لهندسة  ملدنية 
وأعمال  لحفر  ل امة  و لصناعية 
و لصرف  لصحي و لطرق و لشبكات 
وإمد د ت  ملياه  و لطرق   ملختلفة 

و لكهرباء و لهاتف...
 02 : شقة  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم 07 شارع 02  لقسام 02  لدخلة 

- 73000  لد خلة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  س يد  لسويب   لسيد 
 01 12 حي  لوحدة  شارع  ملتنبي رقم 

 ل يوا 73000  لد خلة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  س يد  لسويب   لسيد 
 01 12 حي  لوحدة  شارع  ملتنبي رقم 

 ل يوا 73000  لد خلة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 179/2023.
1269I

cabinet idrissi

STE PALAIS DE SANDWICH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc
 STE PALAIS DE SANDWICH

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي سينورد 
6 مل ب  لخيل تجزئة سينورد 2 
قط ة 46 - 30000 فاس  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.65891

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2022 دجنبر   09 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

تأجير مط م.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

2نا2ر   05 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5635/2023.

1270I

FUDICAIRE ISMAILI

AS paraíso YH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

AS paraíso YH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  لفتب 
زنقة  لحوز 05 مكرر  لسمارة - 

72000  لسمارة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.paraíso YH

:  عمال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لفالحية و  شغال  ل امة و مط م.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : حي  لفتب 
 - مكرر  لسمارة   05 زنقة  لحوز 

72000  لسمارة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد 2وسف عنزي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد س يد  بر ر ي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عنزي  2وسف   لسيد 

زنقة  لحوز رقم 05  لسمارة 72000 

 لسمارة  ملغرب.

عنو نه) (  س يد  بر ر ي   لسيد 

بيبي  سيدي  حمد ا  دو ر  لبرج 

87100  2ت باها   شتوكة  2ت باها 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  عنزي  2وسف   لسيد 

زنقة  لحوز رقم 05  لسمارة 72000 

 لسمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 10 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 25/2023.

1271I

ALLIANCES COMPTA ET CONSULTING

ARRAJHI AGRI SARL 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 ALLIANCES COMPTA ET

CONSULTING

 BD MOHAMED V RES KAMAL

 490 APP N°1 1ere ETAGE Beni

Mellal ، 23000، بني مالل  ملغرب

 ARRAJHI AGRI SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : دو ر 

 لدر نحة  لرقم 6  لزنقة 2  لطابق 

 لثالث - 23020 سوق  لسبت 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.137

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2023 تقرر حل   03 فبر 2ر   ملؤرخ في 

ARRAJHI AGRI SARL  شركة ذ ت 

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ا  درهم   100.000

 6 دو ر  لدر نحة  لرقم   إلجتماعي 

 23020  - 2  لطابق  لثالث   لزنقة 

سوق  لسبت  ملغرب نتيجة لتصفية 

 لشركة وتشطيب  لسجل  لتجاري..

و عيا:

و  صمودي   لسيد)ة(  ملهدي   

تسليت   تفريت  2ت  حي  عنو نه) ( 

23000 بني مالل  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

دو ر  وفي   2023 فبر 2ر   03 بتاريخ 

2  لطابق  6  لزنقة   لدر نحة  لرقم 

سوق  لسبت   23020  -  لثالث 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بسوق  لسبت  والد  لنمة  

رقم  تحت   2023 فبر 2ر   10 بتاريخ 

.338

1272I

EL MAHRAZ ALIMENTAIRE

املهراز للتغذية
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

EL MAHRAZ ALIMENTAIRE

 Quartier Harrarine LT 2377

 ETG 1 90000 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 ملهر ز للتغذ2ة شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 
 لحر رين تجزئة 2377  لطابق  ألول  

- 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

737ا13
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

:  ملهر ز  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

للتغذ2ة.

غرض  لشركة بإ2جاز : لغرض من 

 لشركة هو في  ملغرب و/أو في  لخارج، 

سو ء  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 

نيابة عن نفسها أو نيابة عن أطر ف 

ثالثة أو للمشاركة في نشاط:

وتصد2ر  ملنتجات  •  ستير د 

 لغذ ئية.

• تسويق  ملنتجات  لغذ ئية.

• شر ء  ملنتجات  لغذ ئية وبي ها 

وتوزي ها.

م د ت  جميع  وإصالح  صيانة   •

تكنولوجيا  مل لومات.

في  و ملشورة  تقد2م  لخدمات   •

مجال صناعة  ألغذ2ة.

•  لتدريب.

وبي ها  مختلفة  منتجات  شر ء   •

وتوزي ها.

وبشكل أعم، فإا جميع  مل امالت 

أو  أو  لصناعية  أو  لتجارية   ملالية 

أو  أو  لحرفية  أو  ملنقولة   ل قارية 

 ألر �سي أو  لزر عية أو  لخدمات أو 

غيرها من  مل امالت  ملتصلة بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة كليا أو جزئيا 

باملوضوع  الجتماعي  ملوصوف أعاله 

وأي غرض مماثل أو ذي صلة 2مكن 

تنمية  ملؤسسة  ي زز  أو  2يسر  أا 

وأعمالها..

حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
2377  لطابق  ألول    لحر رين تجزئة 

- 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 10.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ملهر ز حمزة  :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملهر ز حمزة  عنو نه) ( حي 
 ملجاهد2ن  90000 طنجة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  ملهر ز حمزة  عنو نه) ( حي 
 ملجاهد2ن  90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262518.
1273I

FLASH ECONOMIE

MOUFI SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MOUFI SERVICE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 172 زنقة 

 حمد  لصباغ  لفد ء  - 20000 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.197159
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2015 نونبر   19  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    MOUFI SERVICE
مقرها  وعنو ا  درهم   10.000
زنقة  حمد  لصباغ   172  إلجتماعي 
20000  لد ر  لبيضاء   -  لفد ء  
وجود  ي  عدم   : ل  نتيجة   ملغرب 

نشاط تجاري.
و حدد مقر  لتصفية ب 172 زنقة 
 حمد  لصباغ  لفد ء  - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب. 

و عيا:

و  ر جي  عبد  ل زيز     لسيد)ة( 

زنقة  حمد  لصباغ   172 عنو نه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء  درب  ل فو 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  ل قود  محل  و    ملخابرة 

و  لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2016 تحت رقم ا1اا0059.

Iا127

Ste Abdoune Conseil

L.R.S ASSISTANCE SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Ste Abdoune Conseil

رقم ا إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد  ألطلس طريق صفرو فاس ، 

30000، فاس  ملغرب

  L.R.S ASSISTANCE SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم ا 

إقامة فاطمة شارع موالي رشيد 

 ألطلس طريق صفرو فاس - 30000 

فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

9217ا.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2023 تقرر حل  09 فبر 2ر   ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 L.R.S ASSISTANCE لشريك  لوحيد 

SARL AU   مبلغ رأسمالها 100.000 

درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 

فاطمة شارع موالي رشيد  إقامة  ا 

 ألطلس طريق صفرو فاس - 30000 

:  ن د م  ل  نتيجة  فاس  ملغرب 

  نشاط  لتجاؤي.

ا  رقم  مقر  لتصفية ب  و حدد 
رشيد  موالي  شارع  فاطمة  إقامة 
 ألطلس طريق صفرو فاس - 30000 

فاس  ملغرب. 
و عيا:

و   لسيد)ة(  لحسن   ل زوزي 
حي  لتازي    1 بلوك   20 عنو نه) ( 
)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
رقم   : بالتصفية   لوثائق  ملت لقة 
فاطمة شارع موالي رشيد  إقامة  ا 

 ألطلس طريق صفرو فاس
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6078.

1275I

STE SUD EST GESTION SARL

STE ABOU SALIM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06  ل مارة 99 شارع موالي 

علي  لشريف ، 52000،  لرشيد2ة 
 ملغرب

STE ABOU SALIM SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  الجتماعي رقم 139 
شارع  بو سليم  ل يا�سي  - 00ا52 

 لريش  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2983

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2023 فبر 2ر   10 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
نقل  ملستخدميا.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 10 بتاريخ  بالرشيد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 75/2023.

1276I
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GLOBAL SERVICIO MEDITERRANEO

 GLOBAL SERVICIO

MEDITERRANEO
إعالا مت دد  لقر ر ت

 GLOBAL SERVICIO
MEDITERRANEO

 ملنطقة  لحرة للتصد2ر بوخالف، 
 لقط ة ا2أ2،  لجزء ا2ب،  لطابق 
 ألول،  ملكتب رقم 13د ، 90000، 

طنجة  ملغرب
 GLOBAL SERVICIO

MEDITERRANEO «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  ملنطقة 
 لحرة للتصد2ر بوخالف،  لقط ة 
ا2أ2،  لجزء ا2ب،  لطابق  ألول، 
 ملكتب رقم 13د - 90000 طنجة 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.86041

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 2نا2ر   30  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
 1.000 فئة  من  نصيب   19 تفويت 
للنصيب  لو حد،  م.ع.ص  درهم 
 19.000،00 قدرها  إجمالية  بقيمة 
للشريكة  م.ع.ص،  ململوكة  درهم 
جالكا  بن  فريحة  2اسميا   لسيدة 
بن  نبيل  شريكها  لسيد  لصالح 

 فريحة سطالوي
على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
تغيير  سم  لشركة من  سمها  ما2لي: 
 GLOBAL SERVICIO»  لحالي 
إلى  سمها   ،«MEDITERRANEO
وفقا   ،«GENERAL AIR»  لجد2د 
 2622547 رقم  للشهادة  لسلبية 

 ملسلمة بتاريخ 27-12-2022
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

تجد2د ثقة تسيير  لشركة في  لسيد 

بصفته  بن  فريحة سطالوي،  نبيل 

 GENERAL» لشركة   ملسير  لوحيد 

AIR SARL»، وذلك ملدة غير محدودة. 

م امالتها  جميع  في  تلزم  لشركة 

للمسير  لشريك  بالتوقيع  لوحيد 

 لسيد نبيل بن  فريحة سطالوي.

على  2نص  ا:  لذي  رقم  قر ر 
تحييا وإعادة صياغة  لنظام  ما2لي: 
مجموع  ليشمل  للشركة   ألسا�سي 

 لتغيير ت  لجد2دة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 0:  لذي 2نص على ما2لي: 
صياغة  لقانوا  وإعادة  تحييا 
مجموع  ليشمل  للشركة   ألسا�سي 

 لتغيير ت  لجد2دة
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262643.

1277I

CABINET AMALI ET ASSOCIES

 SOCIETE IMMOBILIERE
ROSTAND

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

مكتب عبد  لرحماا  ألمالي و شركاؤه 
625 شارع محمد  لخامس  لطابق 

 لثالث رقم 29  لبيضاء
 لشركة  ل قارية  رستاند  شركة 

 SOCIETE ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
IMMOBILIERE ROSTAND

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 7 زنقة 
 لكارة عيا  لسبع  لبيضاء - 20100 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570201
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانوا   2022 2وليوز   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE  لشركة  ل قارية رستاند  

IMMOBILIERE ROSTAND
غرض  لشركة بإ2جاز     :  إلن اش 

 ل قاري.

زنقة   7  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 20100  -  لكارة عيا  لسبع  لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:  مبلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
95ا.2  بنسيمو:  شركة   لشركة 

حصة بقيمة 200 درهم للحصة.
         :  FERNAND DIAZ  لسيد 

حصتيا بقيمة 200 درهم للحصة.
         : موالي  لزين  لز هدي   لسيد 
3 حصص بقيمة 200 درهم للحصة.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 7  لشركة بنسيمو عنو نها) ( كلم 
رقم 17 طريق  سفي مر كش 20000 

مر كش  ملغرب.
 FERNAND DIAZ  لسيد 
عنو نه) ( 20 زنقة  لقزويني  لبيضاء 

20000  لبيضاء  ملغرب.
موالي  لزين  لز هدي   لسيد 
زنقة  2ت  ورير  لسوي�سي  عنو نه) ( 

 لرباط 20000  لرباط  ملغرب.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة لطيفة زميميتا عنو نه) ( 
عرصة  لسباعي جيليز مر كش   122

20000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 4181.

1278I

OUR EXPERT

OMT BUSINESS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
OMT BUSINESS شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 
597 تجزئة  ملسار  لحي  لصناعي  - 

0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3ا1332
 02 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 فبر 2ر 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 OMT  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.BUSINESS
: أعمال أو  غرض  لشركة بإ2جاز 

إنشاء ت متنوعة
 لتنظيف

 لتاجر.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 597 
تجزئة  ملسار  لحي  لصناعي  - 0000ا 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة    :  لسيد عمر توتل 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عمر توتل عنو نه) (  قامة 
101مر كش   لفضل عمارة د1 شقة 

0000ا مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عمر توتل عنو نه) (  قامة 
101مر كش   لفضل عمارة د1 شقة 

0000ا مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 715اا1.

1279I
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محمد حسني  ل كاري

رياض رقم 10
إعالا مت دد  لقر ر ت

شركة «شركة رياض رقم 10» ش 

م م

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها  الجتماعي : 100.000،00 

درهم

مقرها  الجتماعي : مر كش، رقم 8 

درب  لجامع رياض  لزيتوا  لقد2م

رقم  لسجل  لتجاري : 18985

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى   1-

حسني  ل كاري،  محمد   ألستاذ 

موثق بمر كش 61، زنقة 2وغوسالقيا 

 10 و   09 بتاريخ  ممر  لغندوري، 

جانيا  فاا  لسيدة   ،2022 نونبر 

 2ز بيل  وكستيا هنر2يت ماري لويز 

و لسيد  لبيض  ملصطفى،  كا2و 

مجموع  لحصص  الجتماعية  فوتا 

: (1000(

- )510( حصة  جتماعية للسيدة 

جانيا  2ز بيل  وكستيا هنر2يت ماري 

لويز كا2و.

)90ا( حصة  جتماعية للسيد   -

 لبيض  ملصطفى.

«شركة  شركة  في  لهم   لر ج ة 

شركة  م،  م  ش   «10 رقم  رياض 

رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذ ت 

درهم،   100.000،00  الجتماعي 

 8 رقم  مر كش،  مقرها  إلجتماعي 

رياض  لزيتوا  لقد2م  درب  لجامع 

لفائدة  لسيدة ما2لة لوالي. 

2 – بمقت�سى محضر قر ر  لشريك 

رقم  رياض  «شركة  لشركة   لوحيد 

10» ش م م ، بتاريخ 30 نونبر 2022  :

إثبات  لتوزيع  لجد2د للرأسمال 

 الجتماعي :      

      ...........: لوالي   ما2لة  -  لسيدة 

1.000 حصة 

مجموع  لحصص  ملكونة 

 1.000    ..… للرأسمال  الجتماعي 

حصة

محضر  لقر ر  بمقت�سى   3-
 لجماعي لشركاء شركة «شركة رياض 
رقم 10» ش م م، بتا2خ 19 و 20 2نا2ر 

2023 تقرر ما2لي :
في شخص  جد2د  مسير  ت ييا   -

 لسيدة ما2لة لوالي كمسيرة.
-  ستقالة  ملسير لقد2م  لسيدة 
هنر2يت  جانيا  2ز بيل  وكستيا 
ماري لويز كا2و مع منحها  إلبر ء ملدة 

تسييرها.
بمقت�سى عقد توثيقي بتاريخ  ا/ 
شركة  فاا شركاء   ،2022 نونبر   30
«شركة رياض رقم 10» ش م م نتيجة 
لتفويت  لحصص  الجتماعية قامو  

بت د2ل  لنظام  ألسا�سي للشركة.
لدى  تم  ال2د ع  لقانوني 
 31  ملحكمة  لتجارية بمر كش بتارخ 

2نا2ر2023 تحت عدد : 2ا2اا1.
ملخص للنشر و لبياا

 الستاذ محمد حسني  ل كاري
1280I

ELYX CONSULTING

ELYX CONSULTING
إعالا مت دد  لقر ر ت

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
ELYX CONSULTING  «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 5، زنقة 
محمد فاكر ، لطابق  10رقم 32  - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.161593

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 2نا2ر   02  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
قرر  لشريك  لوحيد ت د2ل  ملادتيا 
1 و 3 من  لنظام  ألسا�سي و ملو فقة 

على  لنظام  ألسا�سي ككل. 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
- جميع  ألعمال  الئتمانية و لتدقيق 
و لتنظيمية.  و ملر ج ة  ملحاسبية 
-تنظيم و  ملحسابة عن طريق جميع 
وجه  لخصوص  وعلى   ألنظمة 
جميع  تكنولوجيا  مل لومات.-تنظيم 
أي  نظم  مل لومات  لتجارية.-إجر ء 
در سات  قتصاد2ة  وأي  تشخيص 
وقانونية ومحاسبية وضريبية ومالية 
و جتماعية.-تقييم  عمال  لشركات.-
ضريبية،  قانونية،   ستشار ت 
مالية و جتماعية.-در سة  محاسبية، 
و ل قود  جميع  ألعمال  وصياغة 
جميع  إلجر ء ت  لرسمية  وإتمام 
2ت لق  فيما  وخاصة  بها   ملت لقة 

بالشركات.-تنظيم  لندو ت.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 858051.

1281I

FLASH ECONOMIE

AHZ DENTAL EVENTS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

AHZ DENTAL EVENTS
 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
555151

بمقت�سى  لجمع  ل ام   ملؤرخ في 
10 2نا2ر 2023 قرر  لشركاء ما 2لي :

 AHZ DENTAL EVENTS SARL 
 لحل  ملبكر لشركة

قبول  ستقالة  لسيد كيكي س يد 
ت ييا كمصفييا 

 لسيد عبد  لرز ق  لشر ط 
 لسيد  لبيض حميد 

 لسيد  زياد زهير 
 لسيد كيكي س يد

مقر  لتصفية  :  قامة بريما مكتب 
ز وية   3 105  لشقة 16  لطابق  رقم 
شارع 11 2نا2ر ومصطفي  مل اني  لد ر 

 لبيضاء.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856641

1282I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE 2D TRAV 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 SOCIETE 2D TRAV » شركة

» S.A.R.L AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

برأسمال 10.000 درهم

 ملقر  إلجتماعي : : رقم 19 شارع 

 ملسجد شقة رقم 2 حي مبروكة  

تيفلت 

رقم  لسجل  لتجاري : 03ا27 

بالخميسات

عام  جمع  محضر  بمقت�سى 

تم   20/01/2023 بتاريخ   ستثنائي  

 2D TRAV  » لشركة   لحل  ملبكر 

وت ييا  لسيد بوقطى    «  SARL AU

جمال مصفيا للشركة. 

بكتابة  تم  إل2د ع  لقانوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ   23 رقم  تحت  بالخميسات، 

07/02/2023

1283I

FLASH ECONOMIE

LS COOL
إعالا مت دد  لقر ر ت

LS COOL » SARL »

محرر  عرفي  عقد  -بمقت�سى   /1

2نا2ر  ا2  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء، 

2023, 2تضمن محضر

  «LSقرر شركاء  لشركة ما 2لي  

COOL» SARL  لجمع  ل ام لشركة

مسير  لشركة  بوفاة  إخطار   -

 لسيد حسن د ودي.

و  د ودي  ليلى  -تأكيد  لسيدة 

مسيرتيا  د ودي  س اد   لسيدة 

مشتركتيا للشركة. 
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صالحية  لتوقيع  تفويض   -

و  د ودي  ليلى  للسيدة   ملشتركة 

بصفتهن  د ودي  س اد   لسيدة 

مسيرتيا مشتركتيا للشركة. 

تأكيد  لنظام  ألسا�سي  ملحيا    -

بتاريخ  26 مارس 2021

بسجل  تم  إل2د ع  لقانوني   -  

بمد2نة  لد ر   ملحكمة  لتجارية 

 2023 فبر 2ر  بتاريخ07   لبيضاء، 

تحت رقم 857480.

لالستخالص و  لنشر

1284I

FIRSTSTEP CONSULTING

FIRSTSTEP CONSULTING
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIRSTSTEP CONSULTING

16 شارع محمد  لسادس خريبكة 

 لطابق  ألول، 25000،  ملغرب

 FIRSTSTEP CONSULTING

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 16 مقرها  إلجتماعي   وعنو ا 

خريبكة  محمد  لسادس  شارع 

 لطابق  ألول، 25000،  ملغرب

مسؤلية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعد د  لقانوا   2022 أكتوبر   12

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 FIRSTSTEP CONSULTING

:  لتوطيا  غرض  لشركة بإ2جاز 

و ستشار ت.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 16 شارع 
خريبكة  لطابق  محمد  لسادس 

 ألول، 25000،  ملغرب 
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة لبيتي زينب : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة لبيتي زينب عنو نه) ( 81 

ت اونية بئر أنزر ا خريبكة 25000.
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة لبيتي زينب عنو نه) ( 81  

ت اونية بئر أنزر ا خريبكة 25000 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
نونبر   25  البتد ئية بخريبكة بتاريخ 

2022 تحت رقم 596

1285I

zarkal & associés

COSMET
إعالا مت دد  لقر ر ت

zarkal & associés
131 شارع عبد  ملومن  لطابق 6 رقم 
22 ، 20100،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
COSMET «شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 39, شارع 
اللة 2اقوت ، طابق 5  لد ر  لبيضاء 

20460  لد ر لبيضاء  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 2نا2ر   10  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
لفائدة  لشركة  تفويت  لحصص 

AIKAD GROUPE
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
 SANJAY KUMAR إستقالة  لسيد 
كمصير  منصبه  من   CHUGANI

للشركة.

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
قدميرى  مهام  لسيد محمد  تجد2د 

كمصير  وحيد للشركة 
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
إلى  للشركة  تغيير  لشكل  لقانوني 

شركة ذ ت  لشريك  لوحيد
قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

تبني  لشكل  لجد2د للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
إلى  للشركة  تغيير  لشكل  لقانوني 

شركة ذ ت  لشريك  لوحيد
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
 100000 رأسمال  لشركة محدد في 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
2د  لشركة  في  للو حدة  درهم   100

AIKAD GROUPE
بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
شركة   ،  AIKADGROUPE  لشركة 
، رأسمالها  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
،  ملقر  لرئي�سي  درهم   100000
331 تجزئة لينا ، سيدي  للشركة ب 
تحت   لسجل  مقيدة    ، م روف 
، لشريك   236903 رقم  تجاري 
مبلغ  للشركة  قدمت   ،  لوحيد 

100000درهم.  
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857282.
1286I

Auditax Maroc

AVERDA TANGER
إعالا مت دد  لقر ر ت

Auditax Maroc
 bd Mohamed Zerktouni ,219

 ang. bd Roudani 2°ét. bur.
 n°22, 20330 Bd Brahim

 Roudani, Casablanca ، 20330،
CASABLANCA Maroc

AVERDA TANGER «شركة  
 ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 
 دريس  ألول، إقامة طنجة مكتب 
 ملركز،  لطابق  لثالث، مكتب رقم 

28  - - طنجة    ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.89735

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

2022 تم  تخاذ  19 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

منصبه  من  كاسمي  فهد   ستقالة 

كمد2ر عام للشركة و ت ييا  لسيد 

من  كندي  لجنسية  شيباكلو  مازا 

بيروت  في   1971 2ونيو   29 مو ليد 

في  المار ت  ل ربية  مقيم   ، بلبناا 

 ملتحدة وحامل لجو ز  لسفر  لكندي 
رقم AJ895392 مد2ر  عاما للشركة.

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

غال2ني،  محمد  ت ييا  لسيد  ما2لي: 

 03 مو ليد  من  لبناني  لجنسية، 

لبناا،  بيروت،  في   1976 مارس 

مقيم في شارع سيدي محمد بن عبد 

لبطاقة  وحامل  هللا،  لد ر  لبيضاء 

نائب   ،BE81228T رقم   لتسجيل 

مد2ر عام للشركة. 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي:.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262211.

1287I

EXCELLENTIA Consulting

وندر بارتنرز ميدل ايست افريكا
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 ستمر ر نشاط  لشركة

EXCELLENTIA Consulting

5  زنقة سليماا عزمي  لطابق 

6 مكتب 16 شارع  لزرقطوني 

 لد ر لبيضاء ، 20360، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

وندر بارتنرز ميدل  يست  فريكا 

«شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد»
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وعنو ا مقرها  الجتماعي: 182 شارع 

أنو ل،  قامة أنو ل  ملكتب رقم 17 

 لطابق  لر بع حي  ملستشفيات  - 

2ا200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

« ستمر ر نشاط  لشركة»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.375893

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تقرر ما   2022 شتنبر   26  ملؤرخ في 

2لي:

1.    قر ر ب دم حل  لشركة رغم 

 لخسائر  ملسجلة.

رأسمال  لشركة  تخفيض      .2

بمبلغ يساوي 1 درهم

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856461.

1288I

CABINET MARSO

DETROIT PLUS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

CABINET MARSO

 BD  MED V MIMOUSA 1 N 19ا.

32 ، 90000، TANGER MAROC

DETROIT PLUS SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 18.مغوغة 

 لكبيرة طبشيشة ب  - 90000 

طنجة  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

5079ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2023 تم  إلعالم  2نا2ر   ملؤرخ في 26 

محمد  قريقز  بوفاة  لشريك  

 لخم�سي و توزيع حصصه على  لورثة 

ا2 2نا2ر   لرسم  إلر ثة  ملؤرخ في 
ً
تب ا

2023 بالشكل  ألتي :

 لسيد)ة(  فريد  قريقز  لخم�سي  ،  

37ا حصة.
 63   ، زينب   قريقز    لسيد)ة( 

حصة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 1530.

1289I

MOORISH

XALKA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

MOORISH

39 شارع لال 2اقوت  لطابق 5 شقة د 

، 20080،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

XALKA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  5 شارع 

2وسف 2با تاشفيا طابق 2 شقة 

3  - 90000  طنجة   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.118827

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2022 دجنبر  ا1  في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

محمد  نس   )ة(   تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   500  لناصح 

)ة(  500 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

ا1 دجنبر  أخروب بتاريخ  إسماعيل  

.2022

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

فبر 2ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262398.

1290I

MSEFER & ASSOCIES

GO PLUS LOGISTICS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MSEFER & ASSOCIES

88  شارع  بن سينا ، 20380،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

GO PLUS LOGISTICS شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 1 
زنقة  لبليدس  لطابق  لر بع حي 

 ملستشفيات - 20503  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

568471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   26

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 GO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PLUS LOGISTICS

:  لغرض  بإ2جاز  غرض  لشركة 

من  لشركة في  ملغرب وفي  لخارج:

-  لنقل  لسريع للبضائع 

لجميع  و لدولي  -  لنقل  ملحلي 

أنو ع  لبضائع

-  لتأجير و للوجستيات

- أنشطة  لتخزين و ملناولة

- جميع  ل مليات وأي ت هد ت قد 

تت لق بنقل أي نوع من  لبضائع أو أي 

وبشكل أكثر تحد2ًد   لنقل   ، أشياء 

بالسيار ت.

كافة  وتشغيل  و قتناء  إنشاء   -

خدمات  لنقل

- صيانة جميع  ملركبات ولو زمها 

وم د ت  لنقل.

جميع  و ستبد ل  وبيع  شر ء   -

 ملركبات  مليكانيكية.

جميع  ل مليات  لصناعية 

و لتجارية  ملت لقة بما 2لي:

إد رة  تأجير،   ، حيازة   ، إنشاء   -

 ، تركيب  لجميع  ألعمال،  إ2جار 

تشغيل جميع  ملؤسسات و لشركات 

من  بأي  و لورش  ملت لقة  و ملصانع 

 ألنشطة  ملحددة.

-  ملشاركة  ملباشرة أو غير  ملباشرة 
للشركة في جميع  مل امالت  ملالية أو 
 ل قارية أو  ألور ق  ملالية وفي جميع 
أو  لصناعية   ملؤسسات  لتجارية 
 لتي قد تكوا مرتبطة بغرض  لشركة 

أو أي غرض مشابه أو ذي صلة.
 1  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
حي  زنقة  لبليدس  لطابق  لر بع 
20503  لد ر لبيضاء   -  ملستشفيات 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 CASH PLUS  SA  لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 CASH PLUS  SA  لشركة 
زنقة  لبليدس  لطابق   1 عنو نه) ( 
 20503 حي  ملستشفيات   لثالث 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عمرو نبيل عنو نه) ( تجزئة 
كاليفورني   33 رقم    3 زنقة  كلثوم 

20150  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 00854523.

1291I

S.H EXPERTISE

LYKSOR MAROC
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb  Loubila Bourgogne
 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC
 LYKSOR MAROC

شركة ذ ت مسؤلية محدودة 
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ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 77 شارع 

محمد سميحه شقة طابق 10 رقم 

57  - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LYKSOR MAROC

تصنيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مو د كيميائية.

77 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 

رقم   10 محمد سميحه شقة طابق 

57  - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد عثماا كير2كا2ا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عثماا كير2كا2ا عنو نه) ( 

تركيا 0ا200 تركيا تركيا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عثماا كير2كا2ا عنو نه) ( 

تركيا 0ا200 تركيا تركيا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

1292I

MOORISH

KALARI SERVICES SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

MOORISH
اللة  لياقوت  لطابق  شارع   39
شارع اللة  لياقوت   39 د  5  لشقة 
20000،  لد ر  5  لشقة د،   لطابق 

 لبيضاء  ملغرب
  KALARI SERVICES SARL AU
ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد
 39 مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
شارع اللة  ليقوت  ل مارة د  لطابق 
20080  لد ر  لبيضاء   - 5  لبيضاء 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.223897

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2023 2نا2ر   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
محمد   )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية   100  ل ش ا�سي 
100 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 
2نا2ر   28 بتاريخ  بنكني  حمزة   )ة(  

.2023
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857318.

1293I

benzakour and partners advisory

 TRANSPORT GLOBAL
BUSINESS SOLUTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 benzakour and partners
advisory

9ا, شارع 2 مارس ، 20000، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

 TRANSPORT GLOBAL
BUSINESS SOLUTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعيحقول 

و و 70 إقامة  لحقول 1  ل مارة و و 

 لشقة 7 حي  لنسيم  لد ر لبيضاء

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1ا5709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 TRANSPORT GLOBAL  :

.BUSINESS SOLUTION

:  لنقل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

و  للبضائع  أشكاله  بمختلف 

 ملسافرين.
:حقول  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

1  ل مارة و و  إقامة  لحقول   70 و و 

 لشقة 7 حي  لنسيم  لد ر لبيضاء

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد ميتود  لنوز ني عنو نه) ( 

م روف  سيدي  تجزئة  لخير   378

22000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (   غريب   نبيت   لسيد 

63  سيدي م روف  تجزئة ليلى رقم 

22000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حي   لسيد بادة  ملهدي عنو نه) ( 
ماندرونا زنقة 17 رقم 2ا عيا  لشق 

20000  لد ر لبيضاء  لد ر لبيضاء.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد ميتود  لنوز ني عنو نه) ( 

م روف  سيدي  تجزئة  لخير   378

22000  لد ر لبيضاء  لد ر لبيضاء.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857225.
Iا129

cabinet el asfari

بيوند دو بونداري  انفيستمنت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

cabinet el asfari
63 شارع موالي 2وسف ، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
بيوند دو بوند ري   نفيستمنت  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 

زنقة ليبيرتي  لطابق 3 - 20100 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.399905
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم ت ييا   2022 نونبر   15  ملؤرخ في 
للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

 2ناكاكي شيكار  كمسير وحيد
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 852670.
1295I

موتقة حسناء د دو

 MACHAAL SIHAM›› 
››DIVINE CHEZ  SIHAM spa
عقد تسيير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 لطبي يوا(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 MACHAAL SIHAM ‘’DIVINE‘’ 
CHEZ  SIHAM spa

في  مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 
أعطى  لسيد)ة(    2023 2نا2ر   31
للبطاقة  )ة(  مش ال  لحامل  سهام  
LE10007  ملسجل  رقم     لوطنية 
بالسجل  لتجاري 114596 باملحكمة 
حق  لتسيير  لحر  بطنجة   لتجارية 
طنجة  ب  لألصل  لتجاري  لكائن 
طابق  تجزيئة    لصنوبار   بوبانة  
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 90000  -  16 رقم   السفل  ملحل 

ليليا حدب  طنجة  ملغرب للسيد)ة( 

رقم    للبطاقة  لوطنية  )ة(   لحامل 

سنة تبتدئ من   1 ملدة    K544879

2نا2ر   31 و تنتهي في   2023 2نا2ر   31

  166.666 مقابل مبلغ شهري  ا202 

درهم.

1296I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

Z.O.A.S
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399  لطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 

 لزيتوا 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس  ملغرب

Z.O.A.S شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شقة 61 

تجزئة  لزيتوا 1  لضحى سكتور 

0503 زو غة فاس  - 30000 فاس 

مغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Z.O.A.S

در سة و   : غرض  لشركة بإ2جاز 

تصميم مو قع  نترنت  و مو قع  خرى.

شقة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

1  لضحى سكتور  61 تجزئة  لزيتوا 

فاس   30000  - زو غة فاس    0503

مغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99  سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  نور  س يدي :  0ا3 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد  2من  وطالب :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 330   :  لسيد محمد  ميا زهاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  نور  س يدي 

فاس 30000 فاس  ملغرب.

عنو نه) (   لسيد  2من  وطالب 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
زهاوي  محمد  ميا   لسيد 

عنو نه) ( فاس 30000 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   لسيد  نور  س يدي 

فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6098.

1297I

Ste  COMPTLINE  sarl (AU(  

O›TALEB SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Ste  COMPTLINE  sarl )AU(

 RUE TABARIA, APPT 19, ا

 CENTRE VILLE, HASSAN RABAT

، 10000، RABAT MAROC

O’TALEB SERVICE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 26  

سانيات سبيحي محل 17. سال - 

11000 سال  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35843

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 فبر 2ر   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.O’TALEB SERVICE
وظائف   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لطباعة.
  26  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - سال   .17 محل  سبيحي  سانيات 

11000 سال  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة طيب زهرة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حي   لسيدة طيب زهرة عنو نه) ( 
 3 قسم   196 عدد   ملغرب  ل ربي 

بلوك 1 تمارة 000ا1 تمارة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حي   لسيدة طيب زهرة عنو نه) ( 
 3 قسم   196 عدد   ملغرب  ل ربي 

بلوك 1 تمارة 000ا1 تمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
أبريل   21 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2022 تحت رقم  303.

1298I

ste imtiyaz conseils sarl

BRIKH TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة  ل ربية  لس ود2ة  لطابق 
 الول شقة رقم 5  ملد2نة  لجد2دة 

فاس ، 30000، فاس  ملغرب
BRIKH TRAVAUX

 شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 15 

بلوك ا بالد  لطاهري عيا  ل رو�سي 

فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BRIKH : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX
مقاول   *  : غرض  لشركة بإ2جاز 

 ، ،  لطرق  غرس أو صيانة  لحد ئق 

إلخ

* مقاول  عمال مختلفة

* تاجر.
 15 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

ا بالد  لطاهري عيا  ل رو�سي  بلوك 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حسام بريخ :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حسام بريخ عنو نه) ( دو ر 

 ظهر بورزيق عيا  كدح تيسة تاونات 

000ا3 تاونات  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حسام بريخ عنو نه) ( دو ر 

 ظهر بورزيق عيا  كدح تيسة تاونات 

000ا3 تاونات  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6043.

1299I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 STE MY MENUISERIE
MODERNE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399  لطابق 2 مكتب 5 تجزئة جنة 
 لزيتوا 1 بنسودة فاس ، 30000، 

فاس  ملغرب
 STE MY MENUISERIE

MODERNE شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل رقم 
19 عيا عمير طريق  2موز ر فاس - 

30000 فاس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
25ا59.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 دجنبر   29 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 
 STE MY ذ ت  لشريك  لوحيد 
مبلغ    MENUISERIE MODERNE
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
عيا   19 مقرها  إلجتماعي محل رقم 
 30000  - فاس  عمير طريق  2موز ر 
مشاكل   : ل  نتيجة  فاس  ملغرب 

د خلية 
 ملنافسة  لقوية

قلة  لخبرة في  لتسيير.
و حدد مقر  لتصفية ب محل رقم 
 - عيا عمير طريق  2موز ر فاس   19

30000 فاس  ملغرب. 
و عيا:

بوخريص و   لسيد)ة( مصطفى   
عنو نه) ( فاس 30000 فاس  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6099.

1300I

FIDSAGE SARLAU

 NOUVELLE SOCIETE
MAGIDEUTZ

إعالا مت دد  لقر ر ت

FIDSAGE SARLAU

9ا1 شارع لال 2اقوت  لطابق  لثالث 

 لرقم 71 ، 20080،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 NOUVELLE SOCIETE

MAGIDEUTZ «شركة   ملساهمة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  ملنطقة 

 لصناعية صابنو بق ة رثم 1131 

 لنو صر - 27223  لد ر  لبيصاء 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.17201

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2022 مارس   29  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

إقالة  لسيدة فاطمة  لزهر ء حافظ  

منصبها  من   C33079ا رقم   ب.و.ر 

كاد رية

على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي: تحويل سهم و حد من  شركة 

DEUTZ France لصالح  لسيد عبد 

 G198851 لرحمن توبالي ب.و.ر رقم 

و تقييده في سجل  لتحويالت

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

توبالي  عبد  لرحمن  ت ييا  لسيد 

إد ري خلًفا للسيدة فاطمة  لزهر ء 

حافظ.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم الشيئ:  لذي 2نص على 

ما2لي: الشيئ

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء     لتجارية 

2022 تحت رقم -26799 11 غشت 

.834309

1301I

fidukhaled

SOCIETE PARA BENATTI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fidukhaled

 IMM 12 APPT 3 RUE MY

 HASSAN KHOURIBGA )M( ،

25000، KHOURIBGA MAROC

SOCIETE PARA BENATTI شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 7شارع 

موالي بوعزة  بي  لج د - 25060 

 بي  لج د  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   16

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE PARA BENATTI

غرض  لشركة بإ2جاز :..

7شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

موالي بوعزة  بي  لج د - 25060  بي 

 لج د  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : محمد  2وب   بن طي   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد  2وب   بن طي   لسيد 

عنو نه) ( ت اونية  لشروق تجزئة 31 

 لطابق 01  25000 خريبكة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

محمد  2وب   بن طي   لسيد 

عنو نه) ( ت اونية  لشروق تجزئة 31 

 لطابق 01  25000 خريبكة  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بابي  لج د    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم ا7.

1302I

zarkal & associés

Healthcare Systems
إعالا مت دد  لقر ر ت

zarkal & associés

131 شارع عبد  ملومن  لطابق 6 رقم 

22 ، 20100،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

Healthcare Systems  «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 611, 

تجزئة 1 ، حي أود2ة ، زنقة سهل 

ملوية ، شقة رقم 2 ، طابق 1 - - 

تمارة  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

1ا10.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2022 نونبر   08  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تفويت  لحصص لفائدة  لسيد ر�سى 

درعام

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

من  مدحي  أشرف  إستقالة  لسيد 

منصبه كمصير للشركة.
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قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي:
ت ييا  لسيد ر�سى درعام كمصير 

للشركة
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
للنظام   15 مستجد ت  لبند  تغيير 

 ألسا�سي
قر ر رقم 5:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحد2ث  لنظام  ألسا�سي للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  2نص  6:  لذي  رقم  بند 
للشركاء  ما2لي:  ملساهمات  لنقد2ة 
 M2I HOLDING SARL :: كالتالي 
درعام  ر�سى  و   لسيد  00.000ا.2 
و  ملجموع  درهم   1.600.000

000.000.ا درهم   
بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 
رأسمال  لشركة محدد في 000.000.ا 
درهم مقسمة إلى 0.000ا حصة من 
  : درهم للو حدة مقسمة كتالي   100
  M2I Holding SARl 2000.ا سهم 
و   لسيد ر�سى درعام 16000سهم  و 

 ملجموع 0000ا سهم
على  2نص  15:  لذي  رقم  بند 
لد2ه جميع  لصالحية  ما2لي:  ملسير 
مع  الستثناء  لتالي حيت 2جب عليه 
أغلبية  ذو  لشريك  طلب  ملو فقة 
 لحصة : - بيع شر ء جميع  ل قار ت 
قروض  على   لتجارية...-  لحصول 
على  -  قامة  لرهن  لفائدة  لشركة 

 ملباني...
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 1ا1330.
1303I

FIDSAGE SARLAU

 NOUVELLE SOCIETE
MAGIDEUTZ

إعالا مت دد  لقر ر ت

FIDSAGE SARLAU
9ا1 شارع لال 2اقوت  لطابق  لثالث 
 لرقم 71 ، 20080،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 NOUVELLE SOCIETE

MAGIDEUTZ

 «شركة   ملساهمة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي:  ملنطقة 
 لصناعية صابنو بق ة رثم 1131 
 لنو صر - 27223  لد ر  لبيصاء 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.17201

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 17 أكتوبر 2022 تم  تخاذ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
 MATTHIAS إقالة  لسيد  ما2لي: 
رقم   ج.س     SZUPORIES
C755MRTTK من منصبه كاد ري و 

كرئيس مجلس  د رة  
على  2نص  2:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: تحويل سهم و حد من  شركة 
لصالح  لسيد   DEUTZ France
 C رقم  ج.س    KOSTIC DARKO
سجل  في  تقييده  و   5 HLNYC38

 لتحويالت
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
  KOSTIC DARKO ت ييا  لسيد 
إد ري    C 5 HLNYC38رقم ج.س 
للسيد  خلًفا  مجلس  د رة  رئيس  و 

MATTHIAS SZUPORIE
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم الشيئ:  لذي 2نص على 

ما2لي: الشيئ
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
4428- تحت رقم   2023 فبر 2ر   01

.856747
Iا130

ste consulting dir SNC 

TAXI 4
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste consulting dir SNC
 24AV ALLAL BEN ABDELLAH ،

51000،  لحاجب  ملغرب
TAXI 4 شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  ملحل 

 لكائن بدو ر  حميميد   كور ي  - 

51050  كور ي   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58217

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   26

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.TAXI إلقتضاء بمختصر تسميتها : ا 

سيار ت   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

لنقل  أو  لسيار ت  ألخرى   ألجرة 

 ألشخاص في  إلر دة.

:  ملحل  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - بدو ر  حميميد   كور ي    لكائن 

51050  كور ي   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عصماا باعدي  عنو نه) ( 

 50000 119 د2ور بادو  لزيتوا   رقم 

مكناس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عصماا باعدي  عنو نه) ( 

 50000 119 د2ور بادو  لزيتوا   رقم 

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1635.

1305I

FIDUCIM - SARL

PROMO B.A
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIM - SARL
1 ، ساحة موريطانيا عمارة 

سيليكت  لطابق 5 رقم 12 ، 5000، 
مكناس  ملغرب

PROMO B.A شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 

16 تجزئة ن يمة  إقليم  لحاجب  
51200  لحاجب  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.44687
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    PROMO B.A
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000,00
ن يمة   تجزئة   16 رقم   إلجتماعي 
51200  لحاجب  إقليم  لحاجب  
إستحالة تحقيق    :  ملغرب نتيجة ل 
بتر كم  لخسائر   لهدف  إلجتماعي 
للسنو ت  ألربع  ألخيرة  بما مجموعه  

47807 درهم .
 16 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 
تجزئة ن يمة  إقليم  لحاجب  51200 

 لحاجب  ملغرب. 
و عيا:

و  بوكطيبة  محمد    لسيد)ة( 
تجزئة   68 رقم   10 زنقة  عنو نه) ( 
51200  لحاجب  ملغرب   ألمنية  

كمصفي )ة( للشركة.
و   لسيد)ة(  لبشير   عويش 
عنو نه) ( تجزئة  لتهامي زنقة رقم 92 
51200  لحاجب  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 
: رقم 16   لوثائق  ملت لقة بالتصفية 

تجزئة ن يمة إقليم  لحاجب .
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1626.
1306I

cabinet el asfari

بيوند د و بونداري انفيستمىت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

cabinet el asfari
63 شارع موالي 2وسف ، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
بيوند د و بوند ري  نفيستمىت 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 10 

زنقة ليبيرتي   لطابق3 - 20100 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.399905
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2022 نونبر   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مخلص  عزيز  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
نونبر   15 بتاريخ  شيكار   2ناكاكي 

.2022
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 852670.
1307I

بن  لهاشمي عز ليا

MEKATN
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

بن  لهاشمي عز ليا
 hay riad chel massira  n 11 ،

50000، مكناس  ملغرب
MEKATN شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 13 حي 
 لرياض زنقة 20 شارع  ملسيرة 

ويسالا مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

57999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   07

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEKATN

:  شغال   بإ2جاز  غرض  لشركة 

نجارة  اللومنيوم

 شغال مختلفة

 تفاوض.

 13  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

شارع  ملسيرة   20 زنقة  حي  لرياض 

مكناس   50000  - مكناس  ويسالا 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد   لحد وي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لحد وي عنو نه) ( 
 48 رقم  فيال   02 ويسالا  رياض 

ويسالا  50000 مكناس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد  لحد وي عنو نه) ( 
 48 رقم  فيال   02 ويسالا  رياض 

ويسالا  50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   13 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2023 تحت رقم 170.

1308I

MOORISH

MYS PAPER SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع اللة  لياقوت  لطابق 5 

 لشقة د 39 شارع اللة  لياقوت 

 لطابق 5  لشقة د، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

MYS PAPER SARL   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 39 شارع 

اللة  لياقوت  لطابق 5  لشقة د 

 لد ر  لبيضاء 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MYS  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

. PAPER SARL

تجارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
و لكرتوا  وتصد2ر  لورق   ستير د 

تحويل  لورق.

39 شارع  عنو ا  ملقر  الجتماعي : 

د  5  لشقة  اللة  لياقوت  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد مبارك مويس :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 200   : مويس  بدي ة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد طارق مويس :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد كمال مويس :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 200   : مويس  عصام   لسيد  

حصة بقيمة 200 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  مويس  مبارك   لسيد 

عيا   8 شارع ميموزة رقم   2  لولجة 

20250  لد ر   لسبع  لد ر  لبيضاء  

 لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  مويس  بدي ة   لسيدة 

زنقة  لنصر إقامة  الستقر ر  لطابق 

2  لصخور لد ر  لبيضاء  لسود ء 

20303   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  مويس  طارق   لسيد 

 3 شارع  ملقاومة درج ب طابق   129

شقة 17  لد ر  لبيضاء 20250  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

عنو نه) (  مويس  كمال   لسيد 

زنقة  لنصر  قامة  الستقر ر  لطابق 

2  لصخور  لسود ء  لد ر  لبيضاء 

20303   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

عصام مويس عنو نه) (   لسيد  

عيا   8 شارع ميموزة رقم   2  لولجة 

20250  لد ر   لسبع  لد ر  لبيضاء  

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  مويس  مبارك   لسيد 

عيا   8 شارع ميموزة رقم   2  لولجة 

20250  لد ر   لسبع  لد ر  لبيضاء  

 لبيضاء  ملغرب

عصام مويس عنو نه) (   لسيد  

عيا   8 شارع ميموزة رقم   2  لولجة 

20250  لد ر   لسبع  لد ر  لبيضاء  

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 855155.

1309I
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FID HORIZON

IRAION شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FID HORIZON

 RUE ABDELKRIM BENJELLOUN

 VN N°10 APPT 4 ، 30000، FES

MAROC

شركة IRAION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة عبد 

 لكريم بن جلوا رقم 2ا  لطابق 

6 مكاتب   شرف  ملد2تة  لجد2دة 

فاس فاس 30000 فاس  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75161

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.IRAION

غرض  لشركة بإ2جاز : في  ملغرب 

و  خدمة  لبرمجة  في  لخارج  كما 

و  مل لو ت  تكنولوجيا   ملشورة  

وبصفة  و  التصاالت  و  لتسويق 

مباشرة  و غير مباشرة  لنشاطات  لتي 

تهدف  لى  لتنمية..

عنو ا  ملقر  الجتماعي : زنقة عبد 

 6 2ا  لطابق   لكريم بن جلوا رقم 

مكاتب   شرف  ملد2تة  لجد2دة فاس 

فاس 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  سنة99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بهيج   2وسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة فـــتـــيــحـة حـاجـــــي عنو نه) ( 
 30000 شارع  لبديع طريق  2موز ر  

فــــــاس  ملــغــرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بهـيــج  2ــــوســـف   لسيد 

فــرنــسـا  21000 فرنـنســا  لخارج 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   20 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 1اا.

1310I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

HBZ AGRICOLE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 
صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
HBZ AGRICOLE شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 

 ملسجد رقم 02 - 73000  لد خلة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
23831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 HBZ  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.AGRICOLE

زر عة   -  : بإ2جاز  غرض  لشركة 
جميع  وإنتاج  وتطوير  وم الجة 
منتجات  وتسويق  منتجات  لبستنة 
زر عة  ألشجار  وكذلك   لبستنة 
وزر عة  لحمضيات وتربية  لدو جن 

و لخضرو ت  ملبكرة ؛
-  إلنتاج  لزر عي بجميع أشكاله: 
 لتشجير ، و لزر عة ، وزر عة  لكروم 
وجميع  و لخضرو ت  ملبكرة   ،

 ملنتجات  ألخرى  ملت لقة بالتربية ؛.
حي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
73000  لد خلة   -  02  ملسجد رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لرحيم  لهبزة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لرحيم  لهبزة   لسيد 
عنو نه) ( حي  ملسيرة  لخضر ء شارع 
 70002 رقم   بدوا   دريس  لحارثي 

 ملر�سى  ل يوا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لرحيم  لهبزة   لسيد 
عنو نه) ( حي  ملسيرة  لخضر ء شارع 
 70002 رقم   بدوا   دريس  لحارثي 

 ملر�سى  ل يوا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 147/2023.
1311I

MANAGEX

MAISON TAWIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة  لشهد ء حي  لحسني 

بركاا ، 60300، بركاا  ملغرب
MAISON TAWIL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 7 زنقة 

 لغارة حي  ملسيرة  - 63300 بركاا  

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAISON TAWIL

:  الستير د  غرض  لشركة بإ2جاز 

و  لتصد2ر

 شغال مختلفة 

تجهزة  ملطابخ.
 7 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 63300  - حي  ملسيرة   زنقة  لغارة 

بركاا   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 900   : 2اسيا   برو كي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة قادة نجوى  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد برو غي 2اسيا  
حي  ملسيرة   د منت  زنقة   39 رقم 

63300 بركاا   ملغرب.

عنو نه) (  نجوى   قادة   لسيدة 
حي  شريفة  ميري  تجزئة   21 رقم 

 ملسيرة  63300 بركاا   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   لسيد برو غي 2اسيا  
حي  ملسيرة   د منت  زنقة   39 رقم 

63300 بركاا   ملغرب .
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   08 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم ا7.

1312I

REVI-CO CONSEIL ET FORMATION

STE BENJAM TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 REVI-CO CONSEIL ET
FORMATION

 AVENUE PRINCE MOULAY 20
 ABDELLAH 4 EME ETAGE
 BUREAU 7V.N. MEKNES ،

50000، meknes maroc
STE BENJAM TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تيغز  مركز 

مريرت خنيفرة - 000ا5 خنيفرة 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3365
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
جمال بنا صر  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
2نا2ر   16 بتاريخ  محمد  لشرقاوي 

.2023
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 02 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 38.

1313I

بوخليف

ABONO SERVICES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

بوخليف
 لدشيرة  لجهاد2ة  نزكاا  نزكاا  2ت 

ملول، 82000،  لدشيرة  ملغرب
 ABONO SERVICES

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي بلوك س 
رقم 205 مكرر  ملسيرة  2ت ملول - 

56500  2ت ملول  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

25553

 10 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 فبر 2ر 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABONO SERVICES

:  ل مل  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملتنوع و لتنمية

تفاوض

 نشاء وتطوير  ملساحات  لخضر ء

 لنظافة  لحر سة و لبستنة.

: بلوك س  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - مكرر  ملسيرة  2ت ملول   205 رقم 

56500  2ت ملول  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لهادي   لسيد  لصو بي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لهادي   لسيد  لصو بي 

مكرر   205 بلوك س رقم  عنو نه) ( 
 ملسيرة  2ت ملول 86500  2ت ملول 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لهادي   لسيد  لصو بي 
مكرر   205 بلوك س رقم  عنو نه) ( 
 ملسيرة  2ت ملول 86500  2ت ملول 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   28 بتاريخ   البتد ئية بانزكاا  

2022 تحت رقم 11ا.
Iا131

FLASH ECONOMIE

ABDA RIDER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ABDA RIDER   شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  الجتماعي 60 بلوك 
ا1 حي  لرياض   - 20160  سفي 

 ملغرب.
تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9973

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم تغيير   2022 شتنبر   01  ملؤرخ في 
« لنقل  لدولي  من  نشاط  لشركة 
و الستير د و لتصد2ر» إلى « نقل بري 

للبضائع لحساب  لغير».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
أكتوبر   06 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2022 تحت رقم 9973.
1315I

SACO CONSEIL

DA MESSA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

DA MESSA  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي بلوك س 
رقم 26 مكرر حي بيزماوا  غروض 

بنسركاو  كاد2ر  - 80000  كاد2ر 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

323ا5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MESSA

مركز   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 تصال.

: بلوك س  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بيزماوا  غروض  مكرر حي   26 رقم 

80000  كاد2ر   - بنسركاو  كاد2ر  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 DAVID MICKAEL  لسيد 

بقيمة  حصة   CHETTRIT :  1.000

100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 DAVID MICKAEL  لسيد 

CHETTRIT عنو نه) ( فيال 36  قامة 

80000  كاد2ر  ن امة فونتي  كاد2ر  

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
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 DAVID MICKAEL  لسيد 
CHETTRIT عنو نه) ( فيال 36  قامة 
80000  كاد2ر  ن امة فونتي  كاد2ر  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ  باكاد2ر    لتجارية 

2023 تحت رقم ا0ا120.
1316I

STE AK MISSION SARL AU

STE VIZIR HOTEL –SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسمال  لشركة

STE AK MISSION SARL AU
6 شارع عالل  بن عبد هللا رقم 13 

فاس ، 30000، فاس  ملغرب
STE VIZIR HOTEL –SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 39 زنقة 
د وود  لد هيري   لد ر  لبيضاء  
300000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.

خفض رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

75ا110.
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم خفض   2016 ماي   09  ملؤرخ في 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة 
من  أي  درهم»   19.897.600»
«3.000ا20.5 درهم» إلى «645.400 
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

 ألسهم.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2016 تحت رقم 235418.
1317I

O’GESTION & CONSEIL

SOUJOUD ETOILE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

O’GESTION & CONSEIL
شقة 12  لطابق  لثالث 18 مكرر 
زنقة محمد عبدو إقامة حمزة ، 

OUJDA MAROC ،60000
  SOUJOUD ETOILE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد عبدو رقم 18 مكرر إقامة 

حمزة مكتب رقم 12 - 60000 وجدة  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

0527ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOUJOUD ETOILE

أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لبناء وأشغال متنوعة..

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

إقامة  مكرر   18 رقم  عبدو  محمد 

حمزة مكتب رقم 12 - 60000 وجدة  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رشيد  ملسلم    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   رشيد  ملسلم    لسيد 

 19 رقم   15 تجزئة بنخير ا زنقة أو 

60000 وجدة  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   رشيد  ملسلم    لسيد 

 19 رقم   15 تجزئة بنخير ا زنقة أو 

60000 وجدة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   02 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 91ا2.

1318I

Tigos

 LM PROMOTION

IMMOBILIERE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

Tigos

 rue felix max guedeg ، 70

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 LM PROMOTION

IMMOBILIERE «شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: سيدي 

 لبرنو�سي، شارع ميكسيكو، تجزئة 

86ـ87،  لطابق  لسفلي، لحي 

 لصناعي عيا  لسبع - 20600 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

«مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.450281

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 دجنبر 2022

مالءمة  لنظام  ألسا�سي  تقرر 

ب د  للشركة مع مقتضيات  لقانوا: 

 لت د2الت  لقانونية  لتي تم إجر ؤها 

تحد2ث  2قرر  ملساهم  لوحيد   ،

 لنظام  ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857504.

1319I

SAVOIR EXPERT

TIJMA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

TIJMA شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر  2ت 

مليس جماعة كيكو بوملاا - 33250 

بوملاا  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   16

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.TIJMA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

زر عة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملزرعة.

: دو ر  2ت  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 33250  - مليس جماعة كيكو بوملاا 

بوملاا  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  طو لي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد  طو لي   لسيد 

 33250 دو ر  2ت فريكو كيكو بوملاا 

بوملاا  ملغرب.
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و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  محمد  طو لي   لسيد 

 33250 دو ر  2ت فريكو كيكو بوملاا 

بوملاا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   05 بتاريخ   البتد ئية ببوملاا  

2023 تحت رقم 01/2023.

1320I

إئتمانيات  لدريوش

 Sociéte BARDOUN
MECANIQUE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

إئتمانيات  لدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000،  ل ر ئش  ملغرب

 Sociéte BARDOUN

MECANIQUE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملقاومة رقم 13 - 92000  ل ر ئش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Sociéte : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BARDOUN MECANIQUE

ورشة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

ميكانيكية

 عمال  مليكانيك 

 عمال مختلفة.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

92000  ل ر ئش   -  13  ملقاومة رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لبردوا عبد  لحميد  :  50ا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 550   : عبد لسالم  هلي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لحميد    لسيد  لبردوا 

 13 رقم  شارع  ملقاومة  عنو نه) ( 

92000  ل ر ئش  ملغرب.

 لسيد هلي عبد لسالم عنو نه) ( 

 92000  592 رقم  تجزئة  لوحدة 

 ل ر ئش  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لحميد    لسيد  لبردوا 

 13 رقم  شارع  ملقاومة  عنو نه) ( 

92000  ل ر ئش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بال ر ئش  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 127.

1321I

بنبو خد2جة

SOCIETE LN FASHION
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

بنبو خد2جة

261  ملس ود2ة تازة ، 35000، تازة 

 ملغرب

SOCIETE LN FASHION شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لحي 

 لصناعي  لجد2د رقم 121-2 - 

35000 تازة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE LN FASHION

صناعة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ملالبس

تاجر في الستير د و لتصد2ر.

:  لحي  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 -  2-121 رقم   لصناعي  لجد2د 

35000 تازة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عالء   لسيد  لنفاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  عالء   لسيد  لنفاوي 

ب  نرجس   1 زنقة  لنخيل  0ا  رقم 

30070 فاس  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  عالء   لسيد  لنفاوي 

ب  نرجس   1 زنقة  لنخيل  0ا  رقم 

30070 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2023 تحت رقم 2023/49.

1322I

MOORISH

 HONGLIANG TRAVEL 
 SERVICE COMPANY

SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع اللة  لياقوت  لطابق 5 

 لشقة د 39 شارع اللة  لياقوت 

 لطابق 5  لشقة د، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

 HONGLIANG TRAVEL SERVICE 

COMPANY SARL AU  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 شارع 

اللة  ليقوت مصطفى  مل اني  ملركز 

 لتجاري  لرياض رقم85   لطابق 

 لثاني  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 

20610  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7ا5713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 HONGLIANG TRAVEL SERVICE

.COMPANY SARL AU

إد رة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لسياحة و لخدمات  لسياحية..

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 61 شارع 

اللة  ليقوت مصطفى  مل اني  ملركز 

لطابق  رقم85     لتجاري  لرياض 

 لثاني  لبيضاء  لد ر  لبيضاء 20610 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  HUANG JINGLIN  :  لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

  HUANG JINGLIN  لسيد 

350600  لد ر  عنو نه) (  لصيا 

 لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

  HUANG JINGLIN  لسيد 

350600  لد ر  عنو نه) (  لصيا 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857771.

1323I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

رياض م إ أو
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

رياض م إ أو شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 55 

مكرر درب جام ة عرست  ملسفيوي 

حي بوسكري - 0020ا مر كش 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.129327

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
مكرر درب جام ة عرست   55 «رقم 
0020ا   - بوسكري  حي   ملسفيوي 
رياض  حّي   » إلى  مر كش  ملغرب» 
درب فر جا   ل روس سيدي بوعمر، 
مر كش   0020ا   - 286  ملد2نة  رقم 

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144643.

Iا132

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

رياض ماروكان نغالنديس
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
رياض ماروكاا نغالنديس شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 55 
 لطابق  ألول مكرر درب  لجامع 
عرست  ملسفيوي حي بوسكري - 

0020ا مر كش  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.129985

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
مكرر  55  لطابق  ألول  «رقم  من 
حي  عرست  ملسفيوي  درب  لجامع 
مر كش  ملغرب»  0020ا   - بوسكري 
سيدي  رياض  ل روس  حّي   » إلى 
بوعمر، درب فر جا رقم 286  ملد2نة 

- 0020ا مر كش   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144644.

1325I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

كون أوال ديجيطال

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

كوا أوال د2جيطال شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 سكاجور سوكوما  لرقم 2130 

شقة 5  لطابق 1 - 0020ا مر كش 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.129715

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 23 2نا2ر 2023 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

سوكوما  لرقم  «تجزئة  سكاجور 

0020ا   -  1 5  لطابق  شقة   2130

مر كش  ملغرب» إلى «رقم 65  لطابق 

 ألر�سي درب  لحبيب ما غني رياض 

مر كش    4008  -  لزيتوا  لجد2د  

 ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144645.

1326I

إئتمانيات  لدريوش

Société RAVEZZI MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

إئتمانيات  لدريوش

شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 

ب 682، 92000،  ل ر ئش  ملغرب

Société RAVEZZI MAROC شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملغرب  لجد2د 581، إقامة بند ود 

1  لطابق  لر بع شقة 09 - 92000 

 ل ر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Société RAVEZZI MAROC

:  لتسويق  غرض  لشركة بإ2جاز 

وتوزيع  لقهوة

 إلستر د و لتصد2ر

 لخدمات 

 لتجارة بشكل عام.

تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

بند ود  إقامة   ،581  ملغرب  لجد2د 

 92000  -  09 1  لطابق  لر بع شقة 

 ل ر ئش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 : محمد   لسيد  ل مر ني  ملريني 

ا33 بقيمة 100 درهم.

 : حسن   لسيد  ل مر ني  ملريني 

333 بقيمة 100 درهم.
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عبد   لسيد  ل مر ني  ملريني 
 لهادي : 333 بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد   لسيد  ل مر ني  ملريني 
تجزئة  ملغرب  لجد2د  عنو نه) ( 
1  لطابق  لر بع  إقامة بند ود   ،581

شقة 09 92000  ل ر ئش  ملغرب.
حسن   لسيد  ل مر ني  ملريني 
ملقة   29680 عنو نه) (  سبانيا 

 ستيبونا  سبانيا.
عبد   لسيد  ل مر ني  ملريني 
درب  بن   01 رقم   لهادي عنو نه) ( 

شتو ا  92000  ل ر ئش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
محمد   لسيد  ل مر ني  ملريني 
تجزئة  ملغرب  لجد2د  عنو نه) ( 
1  لطابق  لر بع  إقامة بند ود   ،581

شقة 09 92000  ل ر ئش  ملغرب
حسن   لسيد  ل مر ني  ملريني 
ملقة   29680 عنو نه) (  سبانيا 

 ستيبونا  سبانيا
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بال ر ئش  بتاريخ 08 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 133.
1327I

FINANCES.NET

LECOMMERCE S.A.R.L
إعالا مت دد  لقر ر ت

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

LECOMMERCE S.A.R.L «شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 
 بطال عمارة 17 شقة 12 أكد ل 
 لرباط. - 10000  لرباط  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.138461
بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
2022 تم  تخاذ  12 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ما2لي: و فق  لجمع  ل ام غير  ل ادي 
حصة  جتماعية  ألف  تحويل  على 
)1000( من قبل  لسيد غز لي هشام 
( و لسيد  لريحاني عبد  )500 حصة 
لصالح  لسيد   ) )500حصة   لقادر 

بوغالب رشيد 
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 
للشركة  2صبب  لشكل  لقانوني 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
ذ ت  شركة  من   

ً
بدال وحيد  شريك 
مسؤولية محدودة 

قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 
ب د  ستقالة  لسيد غز لي هشام من 
وظيفته كمسير للشركة، قرر  لجمع 
رشيد   بوغالب  ت ييا  لسيد   ل ام 

مسير  وحيد  لفترة غير محدودة.
قر ر رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
قرر  لجمع  ل ام غير  ل ادي للشركة 
من  ل نو ا  نقل  ملقر الجتماعي 
شقة   17  لحالي شارع  بطال عمارة 
12 أكد ل  لرباط   لى بلوك ج 3 رقم 

78  حي ي قوب  ملنصور  لرباط.
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
 :6 و   12 و   7 و  ا  رقم  بند 
ما2لي:   لحصص  على  2نص   لذي 
 الجتماعية و لشكل  لقانوني و  ملسير 

و  ملقر  الجتماعي
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   07 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132893.
1328I

FIDUCIAIRE BILAL

AL JOSSOUR TRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
AL JOSSOUR TRAV شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي محل رقم 

2 باب كبيش - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.JOSSOUR TRAV

:  شغال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لنجارة.

محل   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
50000 مكناس   - باب كبيش   2 رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد عببو عبد  للطيف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

500 حصة    :  لسيد عببو هشام 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  للطيف  عببو   لسيد 

عنو نه) ( فرنسا 28140 جورجيرس 

فرنسا.
 لسيد عببو هشام عنو نه) ( رقم 

مكناس   50000  2 مرجاا   1967

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عببو هشام عنو نه) ( رقم 

مكناس   50000  2 مرجاا   1967

 ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1649.

1329I

FIDUCIAIRE BILAL

POLYTRAVMAROC

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

POLYTRAVMAROC شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شقة11 

 قامة أم  لربيع رقم 112 تجزئة 

 لصحر ء 1 شارع محمد 6 - 50000 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

58237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.POLYTRAVMAROC

:  شغال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

مختلفة.

شقة11   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

تجزئة   112 رقم  أم  لربيع   قامة 

1 شارع محمد 6 - 50000   لصحر ء 

مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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عبد  لصمد  محسيا   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لصمد  محسيا   لسيد 
عنو نه) ( 39 شارع أنفا طابق 1 شقة 

2 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لصمد  محسيا   لسيد 
عنو نه) ( 39 شارع أنفا طابق 1 شقة 

2 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1650.

1330I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE FARAH STAR SARL AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°9ا
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  STE FARAH STAR SARL AU

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر 
مسكي مدغرة  لر شيد2ة   لر شيد2ة 

52000  لر شيد2ة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

16679
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FARAH STAR SARL AU
مقهى   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مط م مخبزة.
قصر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
مسكي مدغرة  لر شيد2ة   لر شيد2ة 

52000  لر شيد2ة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حسني   محمد  سيدي   لسيد 
عنو نه) ( حي  ملجد زنقة 12 رقم 116 

طنجة  90000 طنجة   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حسني   محمد  سيدي   لسيد 
عنو نه) ( حي  ملجد زنقة 12 رقم 116 

طنجة  90000 طنجة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
تحت   - بتاريخ   البتد ئية بالرشيد2ة  

رقم -.

1331I

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

AGRIDMAC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمانية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  ل ركوب رقم 01-ا772 
صندوق  لبر2د رقم 146، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
AGRIDMAC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
حبوها بن  لسود ني رقم 89 - 

73000  لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   31

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGRIDMAC

زر عة   •  : غرض  لشركة بإ2جاز 

جميع  وإنتاج  وتطوير  وم الجة 

منتجات  وتسويق  منتجات  لبستنة 

زر عة  ألشجار  وكذلك   لبستنة 

وزر عة  لحمضيات وتربية  لدو جن 

و لخضرو ت  ملبكرة.

•  إلنتاج  لزر عي بجميع أشكاله: 

وزر عة  لكروم  و لزر عة   لتشجير 

وجميع  ملنتجات  و لخضرو ت 

 ألخرى  ملت لقة بالتربية..

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 -  89 رقم  بن  لسود ني  حبوها 

73000  لد خلة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد عبد  لصمد قيوح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500   :  لسيد  لحسن  2دبويش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

قيوح  عبد  لصمد   لسيد 

مارينا   12 شقة  3ا  عمارة  عنو نه) ( 

80000  كاد2ر  ملغرب.

 لسيد  لحسن  2دبويش 

عنو نه) ( قطاع ر رقم 119 حي فونتي 

80000  كاد2ر  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

قيوح  عبد  لصمد   لسيد 

مارينا   12 شقة  3ا  عمارة  عنو نه) ( 

80000  كاد2ر  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ   البتد ئية بو دي  لدهب  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 150/2023.

1332I

sofoget

CHEZ L›ITALIENNE

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

CHEZ L’ITALIENNE شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لقنيطرة 

زنقة 35 فيال 2ا3 بير ر مي شرقية - 

000ا1  لقنيطرة   ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26545

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2022 دجنبر   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

ماري  جورج  )ة(  تفويت  لسيد 

حصة   680 د2باستاس   جوا  

حصة   2.000 أصل  من   جتماعية 

لفائدة   لسيد )ة(  زهور  عمري بتاريخ 

26 دجنبر 2022.

ماري  جورج  )ة(  تفويت  لسيد 

حصة   660 د2باستاس   جوا  

حصة   2.000 أصل  من   جتماعية 

جيزوا  نتو ا   )ة(  لفائدة   لسيد 

د2باستاس بتاريخ 26 دجنبر 2022.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 94269.

1333I
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sofoget

CHEZ L›ITALIENNE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
ت ييا مسير جد2د للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed
 qorri residence chaimae bur n° 2

et 3 ، 14000، kenitra maroc
شركة    CHEZ L’ITALIENNE
ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 
 لقنيطرة زنقة 35 فيال 2ا3 بير ر مي 

شرقية - 000ا1  لقنيطرة   ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.26545

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2022 تم ت ييا   ملؤرخ في 26 دجنبر 
زهور  مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( 
د2باستاس  2زوا  نتو ا  و  عمري 
زهور عمري و 2زوا  نتو ا د2باستاس 

كمسير آخر
تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 94269.
Iا133

STE FERME ELHAJOUI
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 imm.A appt n°15 almansour
 zerka meknes ، 50500، meknes

maroc
Ste ferme elhajoui شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي ت اونية 
 لشباب جماعة لقصير - 50000 

 لحاجب  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.53123

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تقرر   2022 دجنبر   06 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة  حل 

 Ste ferme ذ ت  لشريك  لوحيد 

 100.000 مبلغ رأسمالها    elhajoui

مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 

 - لقصير  جماعة  ت اونية  لشباب 

 : 50000  لحاجب  ملغرب نتيجة ل 

 لعجز  ملالي.

و حدد مقر  لتصفية ب ت اونية 

 50000  - لقصير  جماعة   لشباب 

 لحاجب  ملغرب. 

و عيا:

و  عبدهللا   لحجوي   لسيد)ة( 

حي زو غة فاس بلوك س  عنو نه) ( 

فاس  ملغرب   50000 فاس  ألعلى  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1645.

1335I

Rogesa

BENJELLOUN  AGENCY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Rogesa

 Av Mohamed Ben Abderahman

n°18 ، 93000، Tètouan Maroc

BENJELLOUN  AGENCY شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لحسن  لثاني مكاتب  لنخيل مكتب 

رقم ا1  لطابق  لثاني   - 93000 

تطو ا  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENJELLOUN  AGENCY

:  لتجارة  بإ2جاز  غرض  لشركة 

 إللكترونية.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 لحسن  لثاني مكاتب  لنخيل مكتب 

 93000  - ا1  لطابق  لثاني    رقم 

تطو ا  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 80.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 750   : عثماا   بنجلوا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 50   : بنجلوا س يدة    لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بنجلوا عثماا  عنو نه) ( 

 93000   290 رقم  تجزئة  لوقا2ة 

تطو ا  ملغرب.

س يدة   بنجلوا   لسيدة 

زنقة  و د  لنخلة  شارع  عنو نه) ( 

 3 رقم   2 أجزول  لطابق  عمارة   1

93000 تطو ا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد بنجلوا عثماا  عنو نه) ( 

 93000   290 رقم  تجزئة  لوقا2ة 

تطو ا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر  بتاريخ 08   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2820.

1336I

CABINET DAHOU ALI

FAST ROUTE
إعالا مت دد  لقر ر ت

CABINET DAHOU ALI
 QUARTIER LAARASSI
 BOUSSARDOUN N 3
 QUARTIER LAARASSI

 BOUSSARDOUN N 3، 6200،
NADOR MAROC

FAST ROUTE  «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: حي  والد 
 بر هيم زنقة 9  رقم ا2   لناظور   - 

62000   لناظور  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.20655

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 15 دجنبر 2022

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  2نص  1:  لذي  رقم   قر ر 
ما2لي: تفويت 1000حصة  جتماعية 
2متلكها  لسيد رمضاني عبد  لكريم 

لفائدة   لسيدة  لتوز ني  بتسام 
قر ر رقم  2:  لذي 2نص على ما2لي: 
 ملو فقة  على  سقالة  لسيد رمضاني 
عبد  لكريم و ت ييا  لسيدة  لتوز ني 
 بتسام  كمسيرة جد2دة للشركة ملدة 

غير محدودة.
قر ر رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي للشركة
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
7:  لذي 2نص على  و   6 بند رقم  
ما2لي:  لسيدة  لتوز ني  بتسام 
درهم   100 حصة  جتماعية   1000
 1000 مجموع  ما  حصة   كل  عن 
100 درهم  حصة  جتماعية من فئة 
للحصة  لو حدة ما ي ادل  مئة ألف 

)100000( درهم رأسمال  لشركة
على  2نص  ا1:  لذي  رقم  بند 
تسمية   لسيدة  و  ت ييا  ما2لي:  
جد2دة  كمسيرة   لتوز ني  بتسام  

للشركة ملدة غير محدودة.
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 25 2نا2ر 

2023 تحت رقم 5220.
1337I

فيدسوما

رولو بالست 
ROULEAU PLAST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسمال  لشركة

فيدسوما
56 زنقة  بن  لوناا حي سمارة عيا 

 لسبع  لحي  ملحمدي  لد ر  لبيضاء، 
20350،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 (ROULEAU PLAST( رولو بالست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  زنقة 

 لحوزة  لحي  لصناعي عيا  لسبع 
 لد ر  لبيضاء - 20100  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
46543

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2007 فبر 2ر   21 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   1.000.000»
«3.000.000 درهم» إلى «000.000.ا 
مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 
مع د2وا  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2007 تحت رقم 290262.
1338I

FIDUNIVERSEL

 ESTHETIQUE  AVANCEE
VINCI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

  ESTHETIQUE  AVANCEE VINCI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 61 شارع 

اللة  لياقوت تقاطع مصطفى 
 مل اني طابق  لثاني رقم 85 - 20700 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.376417

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مانيل  خليو  )ة(  تفويت  لسيد 
فيرنالدز فاريال 500 حصة  جتماعية 
لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 
 19 بتاريخ  باني   فيصل   )ة(   لسيد 

2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857361.
1339I

فيدسوما

رولو بالست
ROULEAU PLAST 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسمال  لشركة

فيدسوما
56 زنقة  بن  لوناا حي سمارة عيا 

 لسبع  لحي  ملحمدي  لد ر  لبيضاء، 
20350،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 )ROULEAU PLAST( رولو بالست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  زنقة 

 لحوزة  لحي  لصناعي عيا  لسبع 
 لد ر  لبيضاء - 20100  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.46543

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم   2000 2ونيو   21 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 
من  أي  درهم»   1.000.000»
«2.000.000 درهم» إلى «3.000.000 
مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 
مع د2وا  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

غشت 2000 تحت رقم 8312.

0Iا13

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

DIVERSITY LAND SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

185شارع عبد  ملومن وليلي بارك 

 لطابق3 رقم 11 ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

DIVERSITY LAND SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  �سي 

2اسميا أنفا   لطابق 8 شقة س8د - 

20100  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1ا5712

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   09

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIVERSITY LAND SARL

و  :  قتناء  غرض  لشركة بإ2جاز 

 الستغالل في كل مجال زر عي.

�سي    : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

2اسميا أنفا   لطابق 8 شقة س8د - 

20100  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  MULTI INGREDIENTS لشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  990

للحصة.

 لسيد  دريس  لخروفي :  10 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 MULTI INGREDIENTS لشركة 
ي قوب  شارع   283 رقم  عنو نه) ( 
ال غونيسونسا9»   »  ملنصور عمارة 
 20000  38 رقم  مكتب   5  لطابق 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
 لسيد  دريس  لخروفي عنو نه) (  
نورماندي  زنقة  9ا  رقم   1  لطابق 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  دريس  لخروفي عنو نه) (  
نورماندي  زنقة  9ا  رقم   1  لطابق 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857566.
1Iا13

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

SMARTECH DIGITAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

SMARTECH DIGITAL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي  عند 

3M HOLIDAYS  رقم 108 تجزئة 
DEQUENCE 2  لبنا2ة 2ا والد 

مطع تمارة , - 12000 تمارة   ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.125209

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 2022 دجنبر   30 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  حل  تقرر 
  SMARTECH DIGITAL  ملحدودة 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
عند  مقرها  إلجتماعي   وعنو ا 
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تجزئة   108 رقم    3M HOLIDAYS
DEQUENCE 2  لبنا2ة 2ا والد مطع 
تمارة , - 12000 تمارة   ملغرب نتيجة 

ل :  لتصفية  لحبية.
تجزئة  و حدد مقر  لتصفية ب  
1  لبنا2ة  قطاع   ، مطع  والد  رياض 
64،  لشقة 2 تمارة - 12000  لتمارة  

 ملغرب. 
و عيا:

و  حمزة  بن  محمد    لسيد)ة( 
مطاع  رياض  والد  تجزئة  عنو نه) ( 
تمارة   شقة2   64 عمارة   1 قطاع 
)ة(  تمارة   ملغرب كمصفي   12000

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   30 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

.D9806 2023 تحت رقم
2Iا13

CAUDIGEF FIDUCIAIRE

TAWAROUD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
 AVENUE DES FARS APPT 920

 N°1 CYM RABAT ، 10000،
RABAT MAROC

TAWAROUD شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : شارع 
محمد زرقطوني و لريس شد2د 

 قامة  لربيع  لشقة رقم 5 –  لرباط 
- 10000  لرباط  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.73657
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  21 دجنبر   ملؤرخ في 
TAWAROUD شركة ذ ت  ملسؤولية 
 135.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ا  درهم 
شارع محمد زرقطوني و لريس شد2د 

5 –  لرباط   قامة  لربيع  لشقة رقم 

نتيجة  10000  لرباط  ملغرب    -

اللتصفية  لحبية.

و عيا:

برويس  عز  لد2ن     لسيد)ة( 

 A2C 37 إلدري�سي   و عنو نه) ( فيال 

بوقنادل  زرد ل  لغربية  بريستجيا 

كمصفي  سال  ملغرب    11052 سال  

)ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

شارع  وفي   2022 دجنبر   21 بتاريخ 

شد2د  و لريس  زرقطوني  محمد 

 قامة  لربيع  لشقة رقم 5 –  لرباط - 

10000  لرباط  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2023 تحت رقم 132701.

3Iا13

LE PREMIER CONSEIL

THE FISHERIES PROJECT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 THE FISHERIES PROJECT

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد

دو ر  مقرها  إلجتماعي  وعنو ا 

 - مجوطة  2ت  2مور  لسويهلة 

0000ا مر كش  ملغرب

مسؤلية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7ا1331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   10

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 THE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FISHERIES PROJECT
غرض  لشركة بإ2جاز : *مقاول في  

إد رة  ملز رع
* لتوضيب و لتغليف )مقاول(

أو  )تاجر  و لتصد2ر  * الستير د 
وسيط(

* لتخزين و لتسوق.
دو ر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 - مجوطة  2ت  2مور  لسويهلة 

0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد جو د تر ق :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  تر ق  جو د   لسيد 
0000ا  ا20   رقم  تجزئة  لر حة 

مر كش  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  تر ق  جو د   لسيد 
0000ا  ا20   رقم  تجزئة  لر حة 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144615.
Iاا13

M.O  FINANCE CONSEIL

صيدلية القرية السياحية
شركة ذ ت مسؤلية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

M.O  FINANCE CONSEIL
 ANGLE  AV ALLAL EL FASSI ET
  AV YAACOUB EL MANSOUR
 IMM 24 )ESPACE ASSAFWA(

 3eme ETAGE BUREAU 22

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

صيدلية  لقرية  لسياحية شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لقرية 

 لسياحية ،  ملتجر رقم 3  لنخيل 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133239

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

صيدلية  لقرية  لسياحية.

غرض  لشركة بإ2جاز : صيدلية.

:  لقرية  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

3  لنخيل  رقم  ،  ملتجر   لسياحية 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

رأسمال  لشركة:   مبلغ 

00.000ا.1 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة جويدة   ل ويدي : تقد2م 

00.000ا.1  بقيمة  تجاري   أصل 

درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

جويدة   ل ويدي   لسيدة 

 58 بتجزئة  ل ريصة رقم  عنو نه) ( 

زنقة  لبنفسج شارع موالي عبد هللا 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب.
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و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

جويدة   ل ويدي   لسيدة 

 58 بتجزئة  ل ريصة رقم  عنو نه) ( 

زنقة  لبنفسج شارع موالي عبد هللا 

مر كش 0000ا مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 713اا1.

5Iا13

F.M CONSULTING

ِؤ م إنرجي هلدينج
إعالا مت دد  لقر ر ت

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

ِؤ م إنرجي هلد2نج «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: برج س 

ف س، تجزئة 57 ،  لطابق  لخامس 

،  لشارع  لرئي�سي ، كاز  أنفا ،  لحي 

 لحسني - 20250 - -  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.558787

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

2022 تم  تخاذ  31 دجنبر   ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لحمع  ل ام  إلستثنائي قرر أا أي 

 / لألسهم و  أو تفويت   عملية شر ء 

أو  لحصص  إلجتماعية  ألي شركة 

قر ًر   تتطلب   ، شكلها  كاا  مهما   ،

جماعًيا ألغلبية  لشركاء  ملمثلة على 

 ألقل لثالثة أرباع رأسمال  لشركة.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  15:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: ت ييا، مدة وسلطات  لتسيير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857942.

1346I

FIDUNIVERSEL

ABELAZZO
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

ABELAZZO  شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي 26 شارع 
مر�سى سلطاا شقة 3 طابق 1 - 

20700  لد ر لبيضاء  ملغرب.
تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.475861

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم تغيير   2023 فبر 2ر   21  ملؤرخ في 
نشاط  لشركة من «ستير د وتصد2ر 
وتوزيع مو د  لبناء وقطع  لغيار وكافة 
 لبنود  ألخرى  لتي من شأنها تطوير 

 لنشاط  لرئي�سي للشركة
وقطع  لغيار  مو د  لبناء  تخزين 
وكافة  ملو د  ألخرى  لخاض ة لنشاط 

 لشركة.
وتسويق  وإنشاء  وبيع  شر ء 
مو د  في  تجارة  أي  وتشغيل  وتمثيل 

 لبناء وقطع  لغيار وسائر  ألصناف
أي تجارة في  ملستجد ت ،  ستير د 
تطوير  شأنها  من  مادة  أي  وتصد2ر 
إلى  للشركة»   لنشاط  لرئي�سي 
وأعمال  لهيكل  و إلصالح  «صيانة 
لجميع  وإز لة  العوجاج  و لطالء 
 لسيار ت و مليكانيك لجميع  ملركبات
إصالح و ستبد ل  لزجاج  ألمامي.
خدمة بيع وتركيب وفك وإصالح 
 إلطار ت لجميع  ملركبات  مليكانيكية.
وبيع  لسيار ت  لجد2دة  شر ء 

و ملست ملة.

ولو زم  ملحقات  جميع  بيع 

وبيع قطع غيار  لسيار ت   لسيار ت  

 لجد2دة و ملست ملة.

و لغسيل  سحب جميع  ملركبات 

 آللي وتأجير  لسيار ت بدوا سائق.

أو  وجميع  ألنشطة  لتكميلية 

ذ ت  لصلة  ملت لقة بشكل مباشر أو 

غير مباشر باألشياء  ملذكورة أعاله.».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856925.

7Iا13

CASABLANCA CONSULTING GROUP

 SOFFIO BAR

INTERNATIONAL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 CASABLANCA CONSULTING

GROUP

 RUE SIJILMASSA- 91

 BELEVEDERE- CASABLANCA

 belvedere، 20300،

CASABLANCA MAROC

 SOFFIO BAR INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 

مكتب بريما رقم 105 شقة 16 

 لطابق 3 ز وية مصطفى   مل اني 

و11 2نا2ر - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   09

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOFFIO BAR INTERNATIONAL

و  بيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

شر ء  لسجائر  الكترونية و مختلف 

باالضافة  بها   مل د ت  لخاصة 

كل  ملنتجات  وتصد2ر   لى  ستير د 

لتطوير  و لخدمات  لضرورية 

 لشركة..

:  قامة  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 16 شقة   105 رقم  بريما  مكتب 

 لطابق 3 ز وية مصطفى   مل اني و11 

2نا2ر - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 SOFFIO BAR LLC  لشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة.

 SOFFIO BAR LLC :   لشركة 

1000 بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 SOFFIO BAR LLC  لشركة 

 PORT ARANSAS TX عنو نه) ( 

 78373-ATAT DE TEXAS 20000

.TEXAS USA

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 ARIK YOSEF COHEN  لسيد 

USA 30000 TEXAS USA ) (عنو نه

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 856348.

1348I
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ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

TANGER COLLE
إعالا مت دد  لقر ر ت

 ALPHAIZ CONSULTING &

ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC

TANGER COLLE «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: 12 شارع 

خالد بن  لوليد ،  لطابق  لثالث ، 

مبنى رقم 6  - 90000 طنجة  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.92893

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2023 2نا2ر   19  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

نقل  ملكتب  2قرر  ملساهم  لوحيد 

عنو نه  لحالي  من  للشركة   ملسجل 

 ملوجود في  12 شارع خالد بن  لوليد 

،  لطابق  لثالث ، مبنى رقم 6 طنجة 

 لى  ل نو ا  لجد2د  لذي سيكوا في 
حي  لخربة زنقة 103 رقم 0ا طنجة

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

2قرر  ملساهم  لوحيد تمد2د غرض 

خالل:  لنقل  ملحلي  من   لشركة 

2تمثل  لنشاط  للبضائع.   و لدولي 

في:  لنقل  ملحلي  للشركة   لرئي�سي 

2صبب  وبالتالي   ، للبضائع  و لدولي 

وتصد2ر   لنشاط  لثانوي:  ستير د 

وتوزيع مو د  لبناء و ألعمال  ملختلفة 

، بيع مو د  لبناء.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 3:  لذي 2نص على ما2لي: 

غرض  لشركة ، سو ء في  ملغرب أو في 

 لخارج ، من خالل  لوسائل  لرقمية 

نفسها  عن  باألصالة   ، و ملاد2ة 

نقل  ثالثة:  أطر ف  عن  وبالنيابة 

  ستير د وتصد2ر وتوزيع   لبضائع. 

مو د  لبناء.

بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 
على  ثابت  للشركة   ملقر  لرئي�سي 
 103  ل نو ا  لتالي: حي  لخربة زنقة 
رقم 0ا طنجة. «باقي  ملقال لم 2تغير»
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   03 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262399.

9Iا13

ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

ANTOLIN TANGER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 TANGER TANGER، 90000،
TANGER MAROC

ANTOLIN TANGER  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي منطقة 
 لتصد2ر  لحرة بطنجة ILOT 22B و 

-21  - 90000 طنجة   ملغرب.
ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.24899

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تم ت ييا   ملؤرخ في 08 دجنبر 
مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( مارتن 

ر فا2ل كمسير آخر
تب ا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262411.

1350I

FIDUNIVERSEL

KIFAN  CASH
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

  KIFAN  CASH

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة  

مسيرة 2 رقم 19  سباتة  - 0اا20 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

570537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 2ونيو   27

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  KIFAN : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CASH

:  لوساطة  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ملالية.

تجزئة    : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
0اا20   - سباتة     19 رقم   2 مسيرة 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد   كفاا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 1000  : محمد   كفاا   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  محمد   كفاا   لسيد 

تجزئة جناا  لدورة بلوك  و عمارة 

01 كابق 2  لشقة10 26100 برشيد 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  محمد   كفاا   لسيد 

تجزئة جناا  لدورة بلوك  و عمارة 

01 كابق 2 26100 برشيد  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 856826.

1351I

موروكو كومبتونس  كاونت

VILLA WASSIM
إعالا مت دد  لقر ر ت

موروكو كومبتونس  كاونت

شقة 17  لطابق ا برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 

، 0000ا، مر كش  ملغرب

VILLA WASSIM «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  تاركة 

دو ر  لسود نى فيال وسيم مزرعة 

 لسود ني  لدبوز  كيليز مر كش - 

0000ا مر كش  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.36547

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2023 2نا2ر   16  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

2فوت  جمال  لدبوز  ما2لي:   لسيد 

و لقانونية:  آلضمانات  ل اد2ة  مع 

 BATOUANE HOLDING  إلى شركة

بقيمة    )100( حصة  مائة    SARL

درهم   )100.00( مائة  قدرها   ولية 

 VILLA» لكل منها مما 2ملكه في شركة

WASSIM» ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

مال  برأس  و حد  مساهم  د ت 

2صبب  بالتالي  در هم.و   10،000.00

 : ترتيب  لحصص على  لشكل  لتالي 

 BATOUANE لشركة    100 حصة  

.HOLDING SARL

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

ستلزم  لشركة بامضاء  لسيد جمال 

 لدبوز.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
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بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 
رأس  ملال

على  2نص  11:  لذي  رقم  بند 
ما2لي:  الد رة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144664.
1352I

GESTION ALJANOUB

GOLDEN OCCASIONS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطو ا حي  لس ادة عمارة رقم 
2  لطابق  لثالث  ل يوا ، 70000، 

 ل يوا  ملغرب
GOLDEN OCCASIONS  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 352 
تجزئة  لخير شقة رقم 02  لطابق 
 الول  ل يوا  - 70000  ل يوا 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

599اا
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر  ا0 
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GOLDEN OCCASIONS
مط م   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
إد رة  إلقامة  لفندقية   ، مقهى   ،
أنشطة  جميع  تنظيم    ، فنادق   ،
، تصد2ر  ،  ستير د  ،أعمال مت ددة 
تجارة عامة وطنية   ، تجارة عامة   ،

ودولية....

عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 352 
02  لطابق  رقم  شقة  تجزئة  لخير 
70000  ل يوا   -  الول  ل يوا  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حرمة  محمد   لسيد  ملخلول 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حرمة  محمد   لسيد  ملخلول 
محمد  لزرقطوني  شارع  عنو نه) ( 
فيال ولد  لرشيد  لحي  الد ري  ل يوا 

70000  ل يوا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حرمة  محمد   لسيد  ملخلول 
محمد  لزرقطوني  شارع  عنو نه) ( 
فيال ولد  لرشيد  لحي  الد ري  ل يوا 

70000  ل يوا  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
09 فبر 2ر   البتد ئية بال يوا  بتاريخ 

2023 تحت رقم 4003/2023.

1353I

GESTION ALJANOUB

VOYAGE ET RESTAURANT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطو ا حي  لس ادة عمارة رقم 
2  لطابق  لثالث  ل يوا ، 70000، 

 ل يوا  ملغرب
 VOYAGE ET RESTAURANT

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 352 
تجزئة  لخير   لطابق  الول  ل يوا - 

70000  ل يوا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

597اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   06

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VOYAGE ET RESTAURANT

غرض  لشركة بإ2جاز : تنظيم أي 

نشاط  و حدث محلي , إقليمي , وطني, 

،  ستئجار  لخيام  لسياحية  دولي 

نقل  لبضائع   ، ،  لترفيه   ،  لتنظيم 

لحسابهم  لخاص  و  عن  لغير  نيابة 

مت ددة  أعمال   , نقل  الشخاص   ،

 ، تجارة عامة   ، تصد2ر   ، ،  ستير د 

تجارة عامة وطنية ودولية....
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 352 

تجزئة  لخير   لطابق  الول  ل يوا - 

70000  ل يوا  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لو لي  لرقيبي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيد  لو لي  لرقيبي 
02  ل يوا  رقم  ه  بلوك  حي  ملطار 

70000  ل يوا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   لسيد  لو لي  لرقيبي 
02  ل يوا  رقم  ه  بلوك  حي  ملطار 

70000  ل يوا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

09 فبر 2ر   البتد ئية بال يوا  بتاريخ 

2023 تحت رقم 4002/2023.

Iا135

NJ BUSINESS

ZIAD ET HAITAM
إعالا مت دد  لقر ر ت

NJ BUSINESS
مكاتب مرينا مكتب رقم 19  لطابق 
 لتالث شارع عبد  لكريم بنجلوا 
 ملد2نة  لجد2دة فاس  ملغرب، 

30000، فاس  ملغرب
ZIAD ET HAITAM  «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: 13 حي 
بارد دوس طريق صفرو  - 30000 

فاس   ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.53633

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 2نا2ر   19  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
ب د  وتوزيع  ألسهم  إعالا  لوفاة 

 لوفاة
قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

تفويت حصص
على  2نص  3:  لذي  رقم  قر ر 
ت ييا مسير وحيد و  ستقالة  ما2لي: 

 ملسير2يا
وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

تحييا  لقانوا  ألسا�سي
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   02 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6024.
1355I

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET TRAVAUX

DIVERS SARL

TASSHILATE   ANAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FIDRAS CONSEIL SERVICES ET
TRAVAUX DIVERS SARL

 BD MD V ZAGORA، 123
47900، ZAGORA ZAGORA

TASSHILATE   ANAS شركة ذ ت 
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 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  لخامس ز كورة  - 7902ا 

ز كورة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

023ا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TASSHILATE   ANAS

تحويل   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 المو ل.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

7902ا   - ز كورة   محمد  لخامس 

ز كورة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

2وسف   لسيد  ملنصوري 

ز كورة  حي  لناصرييا  عنو نه) ( 

7902ا ز كورة  ملغرب.

 لسيد  ملنصوري هشام عنو نه) ( 

حي  لناصرييا ز كورة 7902ا ز كورة 

 ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

2وسف   لسيد  ملنصوري 

ز كورة  حي  لناصرييا  عنو نه) ( 

7902ا ز كورة  ملغرب

 لسيد  ملنصوري هشام عنو نه) ( 

حي  لناصرييا ز كورة 7902ا ز كورة 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر  ا2  بتاريخ   البتد ئية بز كورة  

2023 تحت رقم 28.

1356I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

ZAYANE JARDINE FR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع  المير موالي عبد هللا ، 
000ا5، خنيفرة  ملغرب

ZAYANE JARDINE FR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  الجتماعي زنقة 17 
رقم ا3 السيري - 000ا5 خنيفرة 

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1183

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 25 2نا2ر 2023 تمت إضافة 
إلى نشاط  لشركة   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
نقل بضائع  الخرين.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 50.

1357I

FACE FIDUCIAIRE

سطس أنفسط
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى  مل ني  لطابق 

 لثالث رقم 6 ، 20130،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

سطس أنفسط شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 201 شارع 
مصطفي  مل اني ط 2 ش 9 - 20130 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

569559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعد د  لقانوا   2022 دجنبر   12

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : سطس 

أنفسط.

و  شر ء    : غرض  لشركة بإ2جاز 

من  ل مليات  غيرها  أو  بيع  ملباني 

 ل قارية ، تاجر.

عنو ا  ملقر  الجتماعي : 201 شارع 

مصطفي  مل اني ط 2 ش 9 - 20130 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لشركة  سويفط طلكم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لشركة  سويفط طلكم عنو نه) (  

 2560 ل  ستر سبورغ  ا1-زنقة   12

لكسمبورغ     2560 لكسمبورغ  

لكسمبورغ.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد فضيل أحمد عنو نه) ( 22 

إكفيلي  زنقة  لحفر  لصغيرة 78920 

فرنسا 78920 إكفيلي فرنسا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم -.

1358I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

ZAYANE JARDINE FR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تقليص هدف  لشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع  المير موالي عبد هللا ، 

000ا5، خنيفرة  ملغرب

ZAYANE JARDINE FR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  الجتماعي زنقة 17 
رقم ا3 السيري - 000ا5 خنيفرة 

 ملغرب.

تقليص هدف  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

1183

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم حذف   2023 2نا2ر   25  ملؤرخ في 

 ألنشطة  لتالية من نشاط  لشركة 

 لحالي :

 ملر قبة و لحما2ة من  لسرقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 البتد ئية بخنيفرة  بتاريخ 07 فبر 2ر 

2023 تحت رقم 50.

1359I

FIDUCIAIRE AL QODS

AIT BOUIZARYANE.W
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

FIDUCIAIRE AL QODS

 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،

BENI MELLAL MAROC

AIT BOUIZARYANE.W شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي دو ر 

 سوكتاا تيموليلت - 22000  زيالل 

 ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

4087
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قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى   

تم   2022 دجنبر   08 في   ملؤرخ 

 AIT» من  تسمية  لشركة  تغيير 

إلى   «BOUIZARYANE.W

.«SOCIETE SAMIR AKABLI»

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   30 بتاريخ  بازيالل    البتد ئية 

2023 تحت رقم 69.

1360I

خبرة   لشرق

 GOOD FELLAS
IMMOBILIER.SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

خبرة   لشرق

9ا شارع  لبكاي لهبيل  قامة رياض 

 ملد2نة شقة رقم 3 بركاا 9ا شارع 

 لبكاي لهبيل  قامة رياض  ملد2نة 

شقة رقم 3 بركاا، 699، بركاا 

 ملغرب

GOOD FELLAS IMMOBILIER.

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  قامة 

لؤلؤة 131 50 شقة تقع بالطابق 

 لثالث قط ة ب تجزئة  ملستقبل 

 لس يد2ة بركاا - 63300 بركاا 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

8915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 GOOD : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FELLAS IMMOBILIER.SARL

من ش   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عقاري.

:  قامة  عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بالطابق  تقع  شقة   50  131 لؤلؤة 
تجزئة  ملستقبل  ب  قط ة   لثالث 
بركاا   63300  - بركاا   لس يد2ة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 GOOD FELLAS  لشركة 
حصة   IMMOBILIER :  1.000

بقيمة 100 درهم للحصة.
 500  : بنجدي   لسيد  محمد 

بقيمة 100 درهم.
 لسيد جمال بنجدي : 500 بقيمة 

100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  محمد بنجدي عنو نه) ( 
حي  لكندي زنقة 46 رقم 05  لناظور 

63300  لناظور  ملغرب.
عنو نه) (  بنجدي  جمال   لسيد 
حي  لكندي زنقة 46 رقم 05  لناظور 

63300  لناظور  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  بنجدي  جمال   لسيد 
حي  لكندي زنقة 46 رقم 05  لناظور 

63300  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ  ببركاا    البتد ئية 

2023 تحت رقم 75/2023.
1361I

FLASH ECONOMIE

MMB EXPERT
شركة ذ ت مسؤلية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 
 لرسمية

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MMB EXPERT

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

باحماد 57  قامة نجمة باحماد 

بلفيد2ر  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدر ك   

 لرسمية عدد 2ا57 بتاريخ 16 نونبر 

.2022

بدال من :   عمال  ملحاسبة

2قرأ : خبير محاسب

 لباقي بدوا تغيير.

1362I

FLASH ECONOMIE

NOURMAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسمال  لشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

NOURMAD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة رقم 

52ا  متد د  ملطار  ملنطقة أ ، رقم 

68 بلوك 17 حي  لرياض  - 20160 

أسفي   ملغرب.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5885

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم   2022 نونبر   09 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

من  أي  درهم»   1.500.000»

«1.500.000 درهم» إلى «3.000.000 

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم» 

مع د2وا  لشركة  ملحددة  ملقد ر و 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

دجنبر   08 بتاريخ   البتد ئية بآسفي  

2022 تحت رقم 1126.

1363I

FICODEC SARL

STE BGHIT FRITES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FICODEC SARL

6 زنقة قطر  ملد2نة  لجد2دة ، 

30000، فاس  ملغرب

STE BGHIT FRITES شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 1 دو ر 

 والد خليفة رمل  والد بوصالح عيا 

 لشقف - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

75391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BGHIT FRITES

:  نشطة  بإ2جاز  غرض  لشركة 

فالحية د ئمة

تهيئة  لبطاطس  مل دة للقلي

بيع وشر ء  لفو كه و لخضر.
 1 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

دو ر  والد خليفة رمل  والد بوصالح 

عيا  لشقف - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 50.000 رأسمال  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : 2وسف  لنوني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو نه) (  2وسف  لنوني   لسيد 
 369 عمارة   103  قامة  لغولف 

 لشقة 9 000ا1  لقنيطرة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  2وسف  لنوني   لسيد 
 369 عمارة   103  قامة  لغولف 

 لشقة 9 000ا1  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6132.

1364I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

DIA DESIGN
إعالا مت دد  لقر ر ت

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

DIA DESIGN «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»
وعنو ا مقرها  الجتماعي: من  لرقم 
82  قامة 52 شارع  لحسن  لثاني 
 ملد2نة  لجد2دة فاس  لى  قامة 

مكاتب  ملد2نة 3 شارع  لجيش  مللكي 
زنقة  صيلة- لطبق  لثاني  ملد2نة 
 لجد2دة فاس. - 30000 فاس 

 ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.52607

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
2022 تم  تخاذ   ملؤرخ في 26 دجنبر 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 
تم رفع ر سمال  لشركة بمبلغ قدره 
 100.000,00 من  900.000,00  ي 
درهم   1.000.000,00 درهم  لى 
د2وا  مقاصة مع  عن طريق:  جر ء 

 لشركة  ملحددة  لقدر و  ملستحقة.

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم ا:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ملقر  الجتماعي

بند رقم 6:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ملساهمات

بند رقم 7:  لذي 2نص على ما2لي: 

 لرأسمال  الجتماعي

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

2نا2ر   03 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 5585.

1365I

CABINET BOURHIL HASSAN

TIL CARRELA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOURHIL HASSAN

 RUE VERDUN RES ELISA APT A

، 90010، TANGER MAROC

TIL CARRELA شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

حسن 1 زنقة  لقشاف إقامة نجاة 

 لطابق 3  رقم 20 طنجة. - 90010  

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TIL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CARRELA

أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
 لبناء  ملتنوعة.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
إقامة نجاة  زنقة  لقشاف   1 حسن 
  90010  - 20 طنجة.  رقم    3  لطابق 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : لحسن  حمي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حمي لحسن عنو نه) ( حي 
مسنانة حومة  لبيت  ل تيق 2 عمارة 
  90010 طنجة.   23 رقم  ا  طابق   2

طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد حمي لحسن عنو نه) ( حي 
مسنانة حومة  لبيت  ل تيق 2 عمارة 
  90010 طنجة.   23 رقم  ا  طابق   2

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2079.

1366I

ACO CONSULTING

WIDAD BUILDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
WIDAD BUILDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 59، شارع 
 لزرقطوني - إقامة  لزهور -  لطابق 
 لثامن - رقم ا2  - 20360  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
 571.391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WIDAD BUILDING
:  متالك،  غرض  لشركة بإ2جاز 
وإعادة بيع جميع  تأجير،   ستغالل، 
لالستخد م  و ل قار ت   ألر �سي 
 لتجاري،  ملنهي،  لصناعي،  لزر عي أو 

 لسكني.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : 59، شارع 
-  لطابق  إقامة  لزهور   -  لزرقطوني 
20360  لد ر   - ا2   رقم   -  لثامن 

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد منصف  لتدالوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 لسيد موالي  دريس  ملريني دنيا 
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
منصف  لتدالوي   لسيد 
 -  1 تاج محل رقم  إقامة  عنو نه) ( 
 - شارع  لجيش  مللكي   - طريق فاس 

م.ج 50000 مكناس  ملغرب.
 لسيد موالي  دريس  ملريني دنيا 
 - سيتي  كولف  بوسكورة  عنو نه) ( 
فيال 25 -  ملد2نة  لخضر ء - بوسكورة  

27182  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد موالي  دريس  ملريني دنيا 
 - سيتي  كولف  بوسكورة  عنو نه) ( 
فيال 25 -  ملد2نة  لخضر ء - بوسكورة  

27182  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857826.

1367I

Medical Storm   - S.A.R.L

Medical Storm
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Medical Storm   - S.A.R.L

شارع موالي 2وسف  قامة  لفتب 

بلوك A  لطابق  لخامس رقم 17 ، 

90000، طنجة  ملغرب

Medical Storm شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 A موالي 2وسف  قامة  لفتب بلوك

 لطابق  لخامس رقم 17  - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   18

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Medical Storm

تجارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 الجهزة  لطبية و  لصيد لة.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 A موالي 2وسف  قامة  لفتب بلوك 

 90000  -   17  لطابق  لخامس رقم 

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة  لزهرة  لفلوس 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  لزهرة  لفلوس عنو نه) ( 
2وسف  قامة  لفتب  موالي  شارع 
  17 رقم  A  لطابق  لخامس  بلوك 

90000 طنجة   ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة  لزهرة  لفلوس عنو نه) ( 
2وسف  قامة  لفتب  موالي  شارع 
  17 رقم  A  لطابق  لخامس  بلوك 

90000 طنجة   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262440.
1368I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE TEMAHEX SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

SOCIETE TEMAHEX SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 93 
و 95  لكائنيا ب91 شارع  لطائف 
تجزئة  763  لوفاء فاس - 30070 

فاس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.73777

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2023 2نا2ر   19  ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    SOCIETE TEMAHEX SARL
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 
 95 و   93 رقم  مقرها  إلجتماعي 
شارع  لطائف تجزئة    لكائنيا ب91 

فاس   30070  - فاس  763  لوفاء 

 ملغرب نتيجة ل : عدم  لحصول على 

 لرخصة.

 93 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 

شارع  لطائف  95  لكائنيا ب91  و 

 30070  - فاس  763  لوفاء  تجزئة  

فاس  ملغرب. 

و عيا:

 لسيد)ة(  حمد   حيدة و عنو نه) ( 

فرنسا 69100 فرنسا فرنسا كمصفي 

)ة( للشركة.

و  هشام   لتز ني   لسيد)ة( 

حي  لد خلة تيسة تاونات  عنو نه) ( 

)ة(  تاونات  ملغرب كمصفي  000ا3 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 93 : رقم   لوثائق  ملت لقة بالتصفية 

شارع  لطائف  95  لكائنيا ب91  و 

تجزئة  763  لوفاء فاس

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   08 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 815.

1369I

FIDSAGE SARLAU

FEELING GOOD RENT CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDSAGE SARLAU

9ا1 شارع لال 2اقوت  لطابق  لثالث 

 لرقم 71 ، 20080،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 FEELING GOOD RENT CAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 52 زنقة 

ا مريم عيا  لشق  - 70ا20  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

17109ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل   ملؤرخ في 28 دجنبر 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
FEELING GOOD RENT CAR  مبلغ 
وعنو ا  درهم   500.000 رأسمالها 
مريم  ا  زنقة   52 مقرها  إلجتماعي 
70ا20  لد ر  لبيضاء   - عيا  لشق  

 ملغرب نتيجة ل :  لخسارة.
زنقة   52 و حدد مقر  لتصفية ب 
70ا20  لد ر   - مريم عيا  لشق   ا 

 لبيصاء  ملغرب. 
و عيا:

و  صالح  لد2ن   لبنى     لسيد)ة( 
زنقة  روز  بريم  27  قامة  عنو نه) ( 
فلوري  فال   19 ا  ط  لوتيسياا 
20390  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
5830- تحت رقم   2023 فبر 2ر   10

.858180

1370I

ADVOLIS

TRACONFOR
إعالا مت دد  لقر ر ت

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

TRACONFOR «شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: زنقة س د 
زغلول  لطابق  ألر�سي  - 60000 

وجدة  ملغرب.
«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
9ا03ا.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2023 فبر 2ر   01  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 
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على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع  ما2لي: 

درهم  ي   »  900.000,00  » قدره 

 » درهم   لى   »  100.000,00  » من 

طريق  عن  درهم    «1.000.000,00

تقد2م حصص نقد2ة.

على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

ما2لي:  تفق  عضاء  لجمع  ل ام 
تحييا  لقانوا  على  وباالجماع 

 ألسا�سي للشركة

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم  لقانوا  ألسا�سي:  لذي 
تحييا  لقانوا  ما2لي:  على  2نص 

 ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2023 تحت رقم 2535.

1371I

GESTION ALJANOUB

ULTRA FRIO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB

زنقة تطو ا حي  لس ادة عمارة رقم 

2  لطابق  لثالث  ل يوا ، 70000، 

 ل يوا  ملغرب

ULTRA FRIO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 10 حي 

 لقدس شارع بن  لبديس زنقة  لقدر 

 ل يوا - 70000  ل يوا  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

595اا

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ULTRA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FRIO

تركيب   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

, لتكييف  م د ت  لتبر2د  صيانة  و 

 ، , لتهوية  تجارة م د ت  لتكييف   ،

أعمال   ، و لسباكة  أعمال  لكهرباء 

،  ستير د  عامة  تجارة   ، مت ددة 

وتصد2ر.....
 10 رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

زنقة  بن  لبديس  حي  لقدس شارع 
70000  ل يوا   -  لقدر  ل يوا 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حفيظ كويد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد عبد  لكريم سد وي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حفيظ كويد عنو نه) ( حي 

 لوحدة تجزئة  المل رقم 106  ملر�سى 

 ل يوا 0ا700  ل يوا  ملغرب.
سد وي  عبد  لكريم   لسيد 

زنقة  لوفاق  حي  لوحدة  عنو نه) ( 
0ا700  66  ملر�سى  ل يوا  رقم 

 ل يوا  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حفيظ كويد عنو نه) ( حي 

 لوحدة تجزئة  المل رقم 106  ملر�سى 

 ل يوا 0ا700  ل يوا  ملغرب
سد وي  عبد  لكريم   لسيد 

زنقة  لوفاق  حي  لوحدة  عنو نه) ( 
0ا700  66  ملر�سى  ل يوا  رقم 

 ل يوا  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

09 فبر 2ر   البتد ئية بال يوا  بتاريخ 

2023 تحت رقم 4001/2023.

1372I

RN INVEST CENTER

RN INVEST CENTER
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

RN INVEST CENTER
شارع  لشفشاوني  قامة كاردا 
عمارة 12  شقة ا  عيا  لسبع ، 

CASABLANCA MAROC ،20590
RN INVEST CENTER شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 
 لشفشاوني  قامة كاردا عمارة 12 
شقة ا عيا  لسبع - 20590  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
15155ا.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 12 2نا2ر 2023 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
كاردا  «شارع  لشفشاوني  قامة 
 - عيا  لسبع  ا  شقة   12 عمارة 
إلى  20590  لد ر  لبيضاء  ملغرب» 
شارع  لحسن  الول  لطابق  «1ا1 
20000  لد ر  لبيضاء    -  لر بع 

 ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم  700ا.
1373I

STE FIDUCAT

ABIHSSERA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

ABIHSSERA  شركة ذ ت مسؤلية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لشطر 

02 حرف ج رقم 91 تامنصورت  - 

0000ا مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABIHSSERA

و  مقهى   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

مط م.

:  لشطر  عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 - تامنصورت    91 حرف ج رقم   02

0000ا مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سيموا  بحسيرة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

سيموا  بحسيرة   لسيد 

عنو نه) ( 73 شارع  ملسيرة  لخضر ء 

طابق 5 شقة 5  قامة زكرياء  20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

سيموا  بحسيرة   لسيد 

عنو نه) ( 73 شارع  ملسيرة  لخضر ء 

طابق 5 شقة 5  قامة زكرياء  20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144632.

Iا137
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ميد  ود2ت

YAS INGENIERIE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ميد  ود2ت

رقم 01ا تجزئة  لصنوبر ، 53100، 

 زرو  ملغرب

YAS INGENIERIE شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم ا1 

تجزئة عيا  غبال  حد ف - 53100 

 زرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2023 فبر 2ر   03

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 YAS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INGENIERIE

غرض  لشركة بإ2جاز : -1هندسة 

تشييد  أو  أعمال   2-  الستشار ت 

متنوعة -3 تاجر.

ا1  رقم   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 53100  - تجزئة عيا  غبال  حد ف 

 زرو  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : منكاط  رندة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  منكاط  رندة   لسيدة 

مصلحة  مصلحة   لسكن  لوظيفي 

طريق  حما2ة  لنباتات  و  مر قبة 

خنيفرة 53100  زرو  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  منكاط  رندة   لسيدة 

مصلحة  مصلحة   لسكن  لوظيفي 

طريق  حما2ة  لنباتات  و  مر قبة 

خنيفرة 53100  زرو  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   10 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2023 تحت رقم 46.

1375I

Westfield

DABAN TECH
إعالا مت دد  لقر ر ت

Westfield

 AV ABDERRAHIM BOUABID

 RES RIAD AL ANDALOUSS

 ALHAMBRA 4 IMM 34 APPT N

 ،13 HAY RIAD , Rabat ، 10080

 لرباط  ملغرب

Daban Tech «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد»

وعنو ا مقرها  الجتماعي:  

 20Rue Tamsna Longchamps

Casablanca - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.554807

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2023 2نا2ر   16  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي 2نص على ما2لي: 

ت د2الت في  لبند 25

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  2نص  25:  لذي  رقم  بند 

ما2لي: تغيير عنو ا  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 857512.

1376I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

RANI FASHIONS
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RANI FASHIONS شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : صوفيا 7 

شارع عبد  لكريم  لخطابي  لطابق 

 لثاني   عمارة أ جليز 0000ا مر كش 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.77935

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 دجنبر   21 في   ملؤرخ 

شركة ذ ت   RANI FASHIONS حل 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 

 7 وعنو ا مقرها  إلجتماعي صوفيا 

عبد  لكريم  لخطابي  لطابق  شارع 

 لثاني   عمارة أ جليز 0000ا مر كش 

 ملغرب نتيجة لتوقف نشاط  لشركة.

و عيا:

و   ROY  ROSHMI  لسيد)ة( 

 HEMPSTEAD ا21  عنو نه) ( 

 ROAD WATFORD  HERTZ

 WD17 اLL UK  ANGLETERRE

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

30ا  وفي   2022 دجنبر   26 بتاريخ 

تجزئة م طى هللا  أسكجور - 0000ا 

مر كش  ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 725اا1.

1377I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ORGANISE.COM
إعالا مت دد  لقر ر ت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

185شارع عبد  ملومن وليلي بارك 

 لطابق3 رقم 11 ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

ORGANISE.COM «شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: شارع 

 لجيش  مللكي زنقة  لرشيد  2ماا 

مركز رقم 5  لطابق 2 - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.178797

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

2022 تم  تخاذ   ملؤرخ في 26 دجنبر 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  1:  لذي  رقم  قر ر 

بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع  ما2لي: 

100.000  لى  00.000ا  ي من  قدره 

500.000 عن طريق إدماج  حتياطي 

رأس  في  إصد ر  عالو ت  أو  أرباح  أو 

 ملال.

قر ر رقم 2:  لذي 2نص على ما2لي: 

 ستقالة  لسيد محمد لشكر  لحامل 

 BE695835 رقم  للبطاقة  لوطنية 

وت ييا  لسيد رستم محمد  ، مغربي 

 /11  / ا2  بتاريخ   لجنسية،  ملزد د 

للبطاقة  حامل    ، بالرباط   1986

 لوطنية رقم AB266354   لقاطن ب 

20 زنقة لبناا شقة 2 محيط  لرباط 

، كمسير جد2د لفترة غير محدودة.

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

12:  لذي 2نص  و   6،7 بند رقم 

على ما2لي: --
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باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857557.
1378I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

ORGANISE.COM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص
KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

185شارع عبد  ملومن وليلي بارك 
 لطابق3 رقم 11 ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
ORGANISE.COM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لجيش  مللكي زنقة  لرشيد  2ماا 
مركز رقم 5  لطابق 2 - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.178797

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تمت   2023 2نا2ر   02 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة(  محمد  لشكر  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   3.750
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   3.750

محمد  رستم بتاريخ 02 2نا2ر 2023.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857558.
1379I

SMIRCOMPTA

BERBÈRE AIT NEGOCE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SMIRCOMPTA
 COMPLEXE RÉSIDENTIEL LES

 FLEURES IMM N°24 1ER ETAGE
 N°8 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
BERBÈRE AIT NEGOCE  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي 2وسف  قامة  لفتب بلوك أ 
 لطابق 5 رقم 17 طنجة - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134811
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   30
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BERBÈRE AIT NEGOCE
تجارة   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

بالجملة و لتقسيط  ملو د  ألولية.
شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
أ  بلوك  2وسف  قامة  لفتب  موالي 
 90000  - طنجة   17 رقم   5  لطابق 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد هللا أ2ت بهي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد هللا أ2ت بهي عنو نه) ( 
طنجة   93 شارع  لحسن  ألول رقم 

90000 طنجة  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد هللا أ2ت بهي عنو نه) ( 
طنجة   93 شارع  لحسن  ألول رقم 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262594.
1380I

CONSULTING GROUPE

شارع عبد  لكريم  لخطابي  قامة جو د 109 

عمارة ب شقة ا3 كليز 00000ا مر كش  ملغرب

SKS 
 شركة مدنية عقارية 

عنو ا مقرها  الجتماعي سيدي 

2وسف بن علي د ئرة  لويد ا 

0000ا

مر كش  ملغرب

 ت ييا مسير جد2د للشركة

بمقت�سى  لجمع  ل ام  ملؤرخ في 

27 2نا2ر 2023 تم ت ييا مسير جد2د 

 CHICANAUX للشركة  لسيدة 

لإلد رة  كمسير  خر   ANNE-MARIE

 ملشتركة مع  لسيد شاوي مصطفى.

1381I

Valoris Partners

INAJDADI SERVICE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

INAJDADI SERVICE  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 ARZ 596 وعنو ا مقرها  إلجتماعي

 AHADAF - 5 شارع  لحسن  لثاني

53105  زرو  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.571271

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 25 2وليوز 2022 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

شارع  لحسن  لثاني   ARZ 5  596»

AHADAF - 53105  زرو  ملغرب» إلى 

LAGHOTA سيدي مومن  «1 شارع  

 B196  - 20402 قامة  لياسميا رقم 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857642.

1382I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

SOLARGO شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة SOLARGO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لرجاء 1  لرقم 2ا بلد2ة حد 

 لسو لم برشيد  - 26100 برشيد 
 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.SOLARGO
بيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 
م د ت  لطاقة  لشمسية و  لزر عية 

بالتقسيط.
تجزئة   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لرجاء 1  لرقم 2ا بلد2ة حد  لسو لم 

برشيد  - 26100 برشيد  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

200.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لحفيظ  لزريبة    لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   800   :

للحصة.



3561 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

هللا  حبيب  عبد  لكريم   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   800   :

للحصة.
00ا    :  لسيد  لياس  لزريبة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لحفيظ  لزريبة    لسيد 
 3 عمارة ب  د2ار  لبيضاء  عنو نه) ( 
حد  6  لطابق  الول  ل مر ا  شقة 

 لسو لم  26402 برشيد   ملغرب.
هللا  حبيب  عبد  لكريم   لسيد 
20823  2طاليا  عنو نه) (  2طاليا 

 2طاليا.
عنو نه) (   لسيد  لياس  لزريبة  
 08 رقم  زنقة  ل دل  قطاع  لنهضة 

 ل يا2دة سال  11016 سال  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لحفيظ  لزريبة    لسيد 
 3 عمارة ب  د2ار  لبيضاء  عنو نه) ( 
حد  6  لطابق  الول  ل مر ا  شقة 

 لسو لم  26402 برشيد   ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   10 بتاريخ   البتد ئية ببرشيد  

2023 تحت رقم 201.

1383I

ملياء  لحيرش

 PARAPHARMACIE SIBNA
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

ملياء  لحيرش
رقم ا تجزئة عمار ، 350ا2، سيدي 

بنور  ملغرب
 PARAPHARMACIE SIBNA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 92 شارع 
 لثاني  لحسن  سيدي بنور 350ا2 

سيدي بنور   ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1527

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
2022 تقرر حل  21 دجنبر   ملؤرخ في 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
  PARAPHARMACIE SIBNA SARL
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ا 
شارع  لثاني   92 مقرها  إلجتماعي 
350ا2 سيدي   لحسن  سيدي بنور 
بنور   ملغرب  نتيجة ل :  لتوقف عن 
مز ولة  لنشاط نظر  لض ف مردود 

 لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب 92 شارع 
350ا2  سيدي بنور   لثاني  لحسن  

سيدي بنور  ملغرب. 
و عيا:

و  نهيد  هللا   عبد   لسيد)ة( 
شارع  لحسن  لتاني    92 عنو نه) ( 
350ا2 سيدي بنور  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  ل قود و  لوثائق 
للسيد عبد هللا   :  ملت لقة بالتصفية 
نهيد كامل  لصالحيات إلتمام عملية 
 لحل و  لتصفية و تم ت ييا  ل نو ا 
شارع  لحسن  لتاني   92 رقم   التي 

سيدي بنور مقر  للتصفية
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بنور   بسيدي   البتد ئية 

2نا2ر 2023 تحت رقم 02.
1384I

cherkaouaudit

NJ INTERNATIONAL
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc
NJ INTERNATIONAL  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي مرشاا 
31 زنقة بني منصور  - 90000 

طنجة   ململكة  ملغربية.

رفع رأسمال  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.124859

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2023 فبر 2ر   02 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

«900.000 درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
د2وا  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262575.

1385I

 لسالوي  حسن

 HABACHANIE IMMOBILIER
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 لسالوي  حسن

115شارع 2 مارس  لد ر  لبيضاء، 

2000،  لد ر  لبيضاء  ملغلرب

 HABACHANIE IMMOBILIER

S.A.R.L شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 156 

شارع سيموتيغ-تجزئة  ل نق- لد ر 

 لبيضاء - 20570  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571461

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعد د  لقانوا   2022 شتنبر   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 HABACHANIE IMMOBILIER

.S.A.R.L

:  إلن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 
 ل قاري.

 156  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
سيموتيغ-تجزئة  ل نق- لد ر  شارع 
20570  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة.
رأسمال  لشركة:   مبلغ 

10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لقادر س ودي  :  7,50 

حصة بقيمة 750 درهم للحصة.
50,ا1    : س ودي   عمر   لسيد 

حصة بقيمة 1.550 درهم للحصة.
 لسيد كريم بدر س ودي :  50,ا1 

حصة بقيمة 1.550 درهم للحصة.
 لسيد محمد عبد  لرفيع س ودي 
درهم   1.550 50,ا1 حصة بقيمة    :

للحصة.
 12,25   :  لسيدة مريم س ودي 

حصة بقيمة 1.225 درهم للحصة.
 لسيدة حسناء س ودي :  12,25 

حصة بقيمة 1.225 درهم للحصة.
 12,25   :  لسيدة أسماء س ودي 

حصة بقيمة 1.225 درهم للحصة.
 12,25   :  لسيدة بشرى س ودي 

حصة بقيمة 1.225 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
س ودي  عبد  لقادر   لسيد 
عنو نه) ( طريق مكة كاليفورنيا رقم 
20500  لد ر  171  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.
عنو نه) (  س ودي   عمر   لسيد 
شقة   3 طابق  برييرز  زنقة   200
 20200 م اريف  سنو�سي  8إقامة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
س ودي  بدر  كريم   لسيد 
عنو نه) ( طريق مكة كاليفورنيا رقم 
20500  لد ر  171  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.
 لسيد محمد عبد  لرفيع س ودي 
ليساسفة تجزئة  لبرتقال  عنو نه) ( 
20280  لد ر  9  لبيضاء  رقم  فيال 

 لبيضاء  ملغرب.
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 لسيدة مريم س ودي عنو نه) ( 
 171 رقم  كاليفورنيا  مكة  طريق 
20500  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
س ودي  حسناء   لسيدة 
عنو نه) ( طريق مكة كاليفورنيا رقم 
20500  لد ر  171  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.
 لسيدة أسماء س ودي عنو نه) ( 
 171 رقم  كاليفورنيا  مكة  طريق 
20500  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
 لسيدة بشرى س ودي عنو نه) ( 
 171 رقم  كاليفورنيا  مكة  طريق 
20500  لد ر  لبيضاء   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
س ودي  عبد  لقادر   لسيد 
عنو نه) ( طريق مكة كاليفورنيا رقم 
20500  لد ر  171  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 00857855.

1386I

VIP FINANCE CENTER

 مغرب ليفت
MAGHREB LIFT -  

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

VIP FINANCE CENTER
 RUE IBN TOUMERT IMMEUBLE

 SARHOUNY APPARTEMENT
 1 ، 28810، MOHAMMEDIA

MAROC
  MAGHREB LIFT -  مغرب ليفت 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 1 زنقة 
إبن تومرت عمارة  لصرغني شقة 
1  ملحمد2ة - 28810   ملحمد2ة  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  مغرب 

.MAGHREB LIFT -  ليفت

تصنيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وإصالح  ملصاعد  وصيانة  وتسويق 

و لر ف ات.

زنقة   1  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 1 إبن تومرت عمارة  لصرغني شقة 

 ملحمد2ة - 28810   ملحمد2ة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة نو ل  لحارث  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (   لسيدة نو ل  لحارث  

ا  شقة  مجمع    د ر  لس ادة  حي 

28810  ملحمد2ة   ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (   لسيدة نو ل  لحارث  

ا  شقة  مجمع    د ر  لس ادة  حي 

28810  ملحمد2ة   ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 07 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 261.

1387I

VIP FINANCE CENTER

ZMZ INVEST-  ز م ز انفست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

VIP FINANCE CENTER

 RUE IBN TOUMERT IMMEUBLE

 SARHOUNY APPARTEMENT

 1 ، 28810، MOHAMMEDIA

MAROC

ز م ز  نفست  -ZMZ INVEST شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 1 زنقة إبن 

تومرت عمارة  لصرغني شقة 1  - 

28810   ملحمد2ة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

ز م ز   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.ZMZ INVEST-  نفست 

أعمال   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

بناء متنوعة ، تاجر مو د بناء ، تاجر 

 ستير د.
زنقة   1  : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

إبن تومرت عمارة  لصرغني شقة 1  - 

28810   ملحمد2ة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زكرياء  ل لوي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  زكرياء  ل لوي   لسيد 
عيا   38 رقم  1ا  زنقة   2 حي  السرة 

 لشق  20153  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  زكرياء  ل لوي   لسيد 

عيا   38 رقم  1ا  زنقة   2 حي  السرة 

 لشق  20153  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 09 بتاريخ  باملحمد2ة    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 302.

1388I

 لشـركـة  لصـحر ويـة للمحـاسبة و الستشـار ت 

 لقـانـونيـة

 STE ALLIANCE SAHARA

SUD TP

إعالا مت دد  لقر ر ت

 لشـركـة  لصـحر ويـة للمحـاسبة 

و الستشـار ت  لقـانـونيـة

220 شـارع مكـة عمـارة صـومأصيـل 

 لطـابق  ألول ص,ب 538  ل يـوا ، 

70000،  ل يـوا  ملغـرب

 STE ALLIANCE SAHARA SUD TP

«شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة»

وعنو ا مقرها  الجتماعي: تجـزئـة 

 لـوكـالـة بلـوك ف رقـم 152  ل يـوا 

- -  ل يــوا  ملغـرب.

«إعالا مت دد  لقر ر ت»

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2023 2نا2ر   25  ملؤرخ في 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  2نص  01:  لذي  رقم  قر ر 

حصص  مجمـوع  •تفـويت  ما2لي: 

لفـائـدة  هشـام  لهـاللـي  )500حصـة) 

 دريس  خـر ز

على  2نص  02:  لذي  رقم  قر ر 

•تغييــر لشكـل  لقــانـونـي  ما2لي: 

للشـركـة مـن شـركـة ذ ت  ملسؤوليـة 

ذ ت  ملسـؤوليـة  لشـركـة   ملحـدودة 

 ملحـدودة ملساهـم و حـد 

وتب ا لذلك تم ت د2ل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 



3563 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

 : رقم  لبنـد6  لرأسمال  بند 
 لذي 2نص على ما2لي: حدد في مبلغ 
إلى  مقسمة  درهم    100.000،00
درهـم   100 فئة  من  1000حصة 

ويملكهـا بـالكـامـل  دريس أخـر ز 
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
10 فبر 2ر   البتد ئية بال يوا  بتاريخ 

2023 تحت رقم 021ا.

1389I

مكتب أخيار خد2جة

LOJAIN FAROUK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب أخيار خد2جة
شارع  لجيش  مللكي  قامة  2ماا 
طابق ا رقم 7 تطو ا ، 93000، 

تطو ا  ملغرب
LOJAIN FAROUK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي تجزئة أم 
كلثوم شارع  لنيجررقم 118 بلوك 
«أ» طابق ا رقم 8 مرتيل - 90000 

تطو ا  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

32869
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LOJAIN FAROUK
د ر   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لضيافة.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : تجزئة أم 
بلوك   118 شارع  لنيجررقم  كلثوم 
 90000  - مرتيل   8 رقم  ا  طابق  «أ» 

تطو ا  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 MALDONADO PEREZ  لسيد 
JOSE ENRIQUE :  50 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة.
 50   :  لسيدة فاطمة  لزهر ء غاز 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 MALDONADO PEREZ  لسيد 
 100 بقيمة   JOSE ENRIQUE : 50

درهم.
 50  : غاز   لسيدة فاطمة  لزهر ء 

بقيمة 100 درهم.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 MALDONADO PEREZ  لسيد 
تجزئة  عنو نه) (   JOSE ENRIQUE
   118 شارع  لنيجررقم  كلثوم  أم 
بلوك»أ» طابق ا رقم 8 مرتيل     طابق 
ا رقم 8 مرتيل   طابق ا رقم  90000 

تطو ا  ملغرب.
غاز  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
شارع  كلثوم  أم  تجزئة  عنو نه) ( 
طابق  بلوك»أ      118  لنيجررقم 
ا رقم 8  ا رقم 8 مرتيل      « طابق 

مرتيل  90000 تطو ا  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 MALDONADO PEREZ  لسيد 
تجزئة  عنو نه) (   JOSE ENRIQUE
   118 شارع  لنيجررقم  كلثوم  أم 
بلوك»أ» طابق ا رقم 8 مرتيل   طابق 

ا رقم  90000 تطو ا مرتيل
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر  بتاريخ 06   البتد ئية بتطو ا  

2023 تحت رقم 2807.
1390I

Nettoyage Multiservices

 Nettoyage Multiservices
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

Nettoyage Multiservices
إقامة آسية  لخير, عمارة 110 شقة 

ا2, برج موالي عمر ، 50000، 
مكناس  ملغرب

 Nettoyage Multiservices S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : إقامة 
آسية  لخير, عمارة 110 شقة ا2, 
برج موالي عمر - 50000 مكناس 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
107ا5.

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2022 2ونيو   23  ملؤرخ في 
 Nettoyage Multiservices S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ 
وعنو ا  درهم   80.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي إقامة آسية  لخير, 
موالي  برج  ا2,  شقة   110 عمارة 
عمر - 50000 مكناس  ملغرب نتيجة 

ملشاكل مالية.
و عيا:

و  علوي  زكرياء    لسيد)ة( 
18أ  شقة   27 عمارة  عنو نه) ( 
0ا500 مكناس  2 ويسالا    لبستاا 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 
إقامة  وفي   2022 دجنبر   19 بتاريخ 
ا2,  شقة   110 عمارة  آسية  لخير, 
مكناس   50000  - عمر  موالي  برج 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   09 بتاريخ   لتجارية بمكناس  

2023 تحت رقم 1640.
1391I

MY FID SARL

 GROUPE
 D›INVESTISSEMENT

 IMMOBILIER DURABLE
TANGER

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

 GROUPE D’INVESTISSEMENT

 IMMOBILIER DURABLE

TANGER شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

موالي  سماعيل ا1 إقامة موالي 

إسماعيل  لطابق  لثالث رقم 9 - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

129171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2022 2ونيو   17

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 GROUPE D’INVESTISSEMENT

 IMMOBILIER DURABLE

.TANGER

:  إلن اش  غرض  لشركة بإ2جاز 

 ل قاري.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

موالي  إقامة  ا1  موالي  سماعيل 

 -  9 رقم  إسماعيل  لطابق  لثالث 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة    :  لسيد ملو 2اسيا 

بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد ملو 2اسيا عنو نه) ( هولند  

99135 هولند   وربا.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
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 لسيد ملو 2اسيا عنو نه) ( هولند  

99135 هولند   وربا

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2وليوز   19 بتاريخ   لتجارية بطنجة  

2022 تحت رقم 255843.

1392I

AMJ MANAGEMENT

C-S METAL S.A.R.L AU
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة   الردا   قامة 2امنة   2  لطابق 

 الول رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب

C-S METAL S.A.R.L AU  شركة 

ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي شارع 

 لرو�سي  قامة  لنيل مجمع ص 06 

ب  - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

134817

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر  ا2 

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 C-S  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.METAL S.A.R.L AU

تصنيع    : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 ل ناصر  مل دنية للبناء.

شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

 06  لرو�سي  قامة  لنيل مجمع ص 

ب  - 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سمير  مل روفى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  سمير  مل روفى   لسيد 

زنقة عبدة حي  لكلسة  لحا2لة تاونات 

000ا3 تاونات  ملغرب.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو نه) (  سمير  مل روفى   لسيد 

زنقة عبدة حي  لكلسة  لحا2لة تاونات 

000ا3 تاونات  ملغرب

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2023 تحت رقم 262600.

1393I

CABINET ASMER CONSULTING

AFRAH BOUGAMZA
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET ASMER CONSULTING

شارع  ملسيرة  لخضر ء رقم 88 

حي  لقدس  لدريوش ، 62253، 

 لدريوش  ملغرب

AFRAH BOUGAMZA شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 9ا1 

مركز تروكوت  لدريوش - 62253 

 لدريوش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   02

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AFRAH BOUGAMZA
مموا   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

 لحفالت.
عنو ا  ملقر  الجتماعي : رقم 9ا1 
 62253  - تروكوت  لدريوش  مركز 

 لدريوش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
بلهموم  عبد لحكيم   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بلهموم  عبد لحكيم   لسيد 
دو ر  زرو  تروكوت  عنو نه) ( 

 لدريوش 32372  تروكوت  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بلهموم  عبد لحكيم   لسيد 
دو ر  زرو  تروكوت  عنو نه) ( 

 لدريوش 32372  تروكوت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 02 بتاريخ  بالدريوش    البتد ئية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 11.
Iا139

distra conseils

ISOLINK MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21  لطابق  لثاني  لحي 
 لحسني ، 0000ا، مر كش  ملغرب
ISOLINK MAROC شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي رقم 2ا9 
 ملسار طريق  سفي  لشقة رقم 7 

 لطابق 2 مر كش - 0000ا مر كش 
 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.107163
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 21 دجنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
«رقم 2ا9  ملسار طريق  سفي  لشقة 
0000ا   - مر كش   2 7  لطابق  رقم 
2ا3   «رقم  إلى  مر كش  ملغرب» 
 لطابق  لثاني  لحي  لصناعي سيدي 
0000ا   - غانم طريق  سفي مر كش 

مر كش   ملغرب».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   25 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 119851.

1395I

SUD INVEST CONSULTING

GM PROPERTIES
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة  لقبطاا  ريكي  قامة  2زيس 

 GUELIZ، 11 لطابق 2  لشقة رقم 
40000، MARRAKECH MAROC
GM PROPERTIES شركة ذ ت 
مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زينيث 

بيزنس سنتر شارع مسلم تجزئة  بكار 
 لطابق  لثالث  لشقة رقم ا1 باب 

دكالة - 0030ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133237
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   17
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 GM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROPERTIES
بيع  : شر ء  غرض  لشركة بإ2جاز 

وتأجير  ل قار ت.
زينيث   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
بيزنس سنتر شارع مسلم تجزئة  بكار 
باب  ا1   لطابق  لثالث  لشقة رقم 

دكالة - 0030ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مهدي تغر ت :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  تغر ت  مهدي   لسيد 
تجزئة  ركاا جولف ريزورت رقم 15ا 
طرونش 2 تسلطانت 0050ا مر كش 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  تغر ت  مهدي   لسيد 
تجزئة  ركاا جولف ريزورت رقم 15ا 
طرونش 2 تسلطانت 0050ا مر كش 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 144708.
1396I

EL FACHTALI CONSEIL

RAZANAGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ت ييا مسير جد2د للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
رياض نو ل حي سينكو شارع مزدلفة 

عمارة ج  لطابق ا  لشقة د 8 ، 
0000ا، MARRAKECH  ملغرب

RAZANAGRI  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي 
فردوس إقامة ماجوريل عمارة 

س 17 شقة 16 - 0000ا مر كش 
 ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.83103

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم ت ييا   2023  ملؤرخ في 06 فبر 2ر 

للشركة  لسيد)ة(  جد2د  مسير 

 جد2لي عبد لخالق  كمسير وحيد

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 731اا1.

1397I

EL FACHTALI CONSEIL

DIVA  AAKKAR

شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

ت ييا مسير جد2د للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

رياض نو ل حي سينكو شارع مزدلفة 

عمارة ج  لطابق ا  لشقة د 8 ، 

0000ا، MARRAKECH  ملغرب

DIVA  AAKKAR  شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي حي  ملسار 

بلمجاد رقم 95  لطابق  لتاني مكتب 

10 كم 5 طريق أسفي - 0000ا 

مر كش  ملغرب.

ت ييا مسير جد2د للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98283

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تم ت ييا   2023 2نا2ر   26  ملؤرخ في 

مسير جد2د للشركة  لسيد)ة( حمود 

نبيل كمسير آخر

تب ا لقبول  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 722اا1.

1398I

EL FACHTALI CONSEIL

DIVA AAKKAR
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

EL FACHTALI CONSEIL
رياض نو ل حي سينكو شارع مزدلفة 

عمارة ج  لطابق ا  لشقة د 8 ، 
0000ا، MARRAKECH  ملغرب
DIVA AAKKAR شركة ذ ت 

مسؤلية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ا مقرها  الجتماعي حي  ملسار 
بلمجاد رقم 95  لطابق  لتاني مكتب 

10 كم 5 طريق أسفي - 0000ا 
مر كش  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98283
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تم تغيير   2023 2نا2ر   26  ملؤرخ في 
نشاط  لشركة من « لبنا2ات. من ش 
إلى  متنوعة»  بناء  أو  أعمال  عقاري. 

«إن اش وتجزيء  ل قاري».
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
فبر 2ر   10 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 722اا1.
1399I

EL FACHTALI CONSEIL

 KABBAJ MARRAKECH 
INVEST

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL
رياض نو ل حي سينكو شارع مزدلفة 

عمارة ج  لطابق ا  لشقة د 8 ، 
0000ا، MARRAKECH  ملغرب

 KABBAJ MARRAKECH INVEST 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي إقامة 
 لبتول جليز  - 0000ا مر كش 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.67037

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 08 نونبر 2022 تم  تحويل  

للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

0000ا   - «إقامة  لبتول جليز   من 

إلى «إقامة  لبستاا  مر كش  ملغرب» 

32 مكتب  5  إلزدهار عمارة س شقة 

2 - 0000ا مر كش   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   07 بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2023 تحت رقم 537اا1.

00Iا1

G.C.M Consulting group

شركة سيلتا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

G.C.M Consulting group

 rue tata almou midelt ، 02

350ا5، ميدلت  ملغرب

شركة سيلتا شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي قصر 

 سليم  2ت  زدك ميدلت - 350ا5 

ميدلت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شركة   : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

سيلتا.

:  عمال  بإ2جاز  غرض  لشركة 

مختلفة و  لتجارة.

قصر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

350ا5   -  سليم  2ت  زدك ميدلت 

ميدلت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
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 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي: 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو نه) (  ركيز  حسا2ن   لسيد 
عدي  سيدي  عدي  ملركز  سيدي 

350ا5 ميدلت  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  ركيز  حسا2ن   لسيد 
عدي  سيدي  عدي  ملركز  سيدي 

350ا5 ميدلت  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
07 فبر 2ر   البتد ئية بميدلت  بتاريخ 

2023 تحت رقم 25.

01Iا1

GROUPE ABCE

SLAOUI COM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

GROUPE ABCE
ا10 مكرر شارع عبد  ملومن  لطابق 

 لر بع ، 20000،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

SLAOUI COM شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ا مقرها  إلجتماعي 82 شارع 

زرهوا - 20006  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.115551
بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 
تقرر حل   2006 ماي   03 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    SLAOUI COM
مقرها  وعنو ا  درهم   100.000
 إلجتماعي 82 شارع زرهوا - 20006 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب نتيجة ل : زيادة 

قي خسارة.
و حدد مقر  لتصفية ب 82 شارع 
20006  لد ر  لبيضاء   - زرهوا 

 ملغرب. 

و عيا:

و  عبد  لحي  سالوي    لسيد)ة( 

شارع  بو  ا12  و   122 عنو نه) ( 

20103  لد ر  لبيضاء  ضبي  لوزيس 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  ل قود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2006 تحت رقم 276194.

02Iا1

 لشتيوي  دريس

 Sté PNEUMATIQUE
MEZIANI SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 لشتيوي  دريس

حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زنقة/02 
رقم /ا1 ، 92150،  لقصر  لكبير 

 ملغرب

 Sté PNEUMATIQUE MEZIANI

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي بحي 

 لشرفاء طريق و د  ملخازا رقم 61   

- 92150  لقصر  لكبير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Sté  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PNEUMATIQUE MEZIANI SARL

بيع   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

عجالت  لسيار ت.

قطع غيار  لسيار ت.
بحي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
 لشرفاء طريق و د  ملخازا رقم 61   - 

92150  لقصر  لكبير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  ملزياني :  50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة.
 لسيد سفياا  ملزياني :  50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  محمد  ملزياني   لسيد 
 92150  250 رقم  طريق  ل ر ئش 

 لقصر  لكبير  ملغرب.
 لسيد سفياا  ملزياني عنو نه) ( 
 92150  200 رقم  طريق  ل ر ئش 

 لقصر  لكبير  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد سفياا  ملزياني عنو نه) ( 
 92150  200 رقم  طريق  ل ر ئش 

 لقصر  لكبير  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 10 بتاريخ   البتد ئية بالقصر  لكبير  

فبر 2ر 2023 تحت رقم 30.

03Iا1

AL HISBA FISC

S.T SAKANE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

AL HISBA FISC
 AMAL 4  RUE 55 2 EME ETAGE
 N 6 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
S.T SAKANE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ا مقرها  إلجتماعي زنقة 7 

 لرقم 5  لطابق  لثاني شقة رقم ا 
 لس ادة سيدي  لبرنو�سي - 20600 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.565193

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

تمت   2023 فبر 2ر   09 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

 OB شركة   )ة(  تفويت  لسيد 

ذ ت  ملسؤولية   IMMOBILIER

حصة  جتماعية من   510  ملحدودة 

)ة(  510 حصة لفائدة   لسيد  أصل 

فبر 2ر   09 بتاريخ   ملهدي  لكميلي 

.2023

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني   

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857805.

Iا0ا1

FIDUCIAIRE

BK ONE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

BK ONE شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : زنقة 
مطر ا خليل مطر ا فضاء نور 

مكتب 18 زنقة مطر ا خليل مطر ا 

فضاء نور مكتب 18 30000 فاس 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.64331

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2022 دجنبر   26 في   ملؤرخ 

شركة ذ ت مسؤلية   BK ONE حل 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد مبلغ 
وعنو ا  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي زنقة مطر ا خليل 
زنقة   18 مكتب  نور  فضاء  مطر ا 
نور  فضاء  مطر ا  خليل  مطر ا 

فاس  ملغرب   30000  18 مكتب 

نتيجة الملنافسة.
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و عيا:

 لسيد)ة( منير   شليب  و عنو نه) ( 

18  لطابق  تجزئة  لبرج  لشقة   20

فاس   30000 طريق عيا  لشقف  ا 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

زنقة  وفي   2022 دجنبر   26 بتاريخ 
نور  فضاء  مطر ا  خليل  مطر ا 
مكتب 18 زنقة مطر ا خليل مطر ا 

فاس   30000  18 نور مكتب  فضاء 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

فبر 2ر   09 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2023 تحت رقم 6131.

05Iا1

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SODETREX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SODETREX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي سيدي 

م روف تجزئة مهدي مدخل 2 رقم 

19 بلوك ب  - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

9025ا1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2006 أبريل   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SODETREX
مقاول   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

بناء.

سيدي   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
رقم   2 م روف تجزئة مهدي مدخل 
20000  لد ر لبيضاء   - 19 بلوك ب  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد لخالق   لسيد  ل ود تي 
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.
 لسيد  لد نكير عبد لرحيم :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد لخالق   لسيد  ل ود تي 
عنو نه) (  لضحى 1 عمارة 103  لرقم 

ا1 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
عبد لرحيم   لسيد  لد نكير 
رقم  ا1  حي بلحسن زنقة  عنو نه) ( 

102 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد لخالق   لسيد  ل ود تي 
عنو نه) (  لضحى 1 عمارة 103  لرقم 

ا1 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
عبد لرحيم   لسيد  لد نكير 
رقم  ا1  حي بلحسن زنقة  عنو نه) ( 

102 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2006 تحت رقم 275133.
1406I

FICASUD

LAYLI FOOD
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
LAYLI FOOD  شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي دو ر 
بوخيام -  لجماعة  لقروية تحناوت 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

132687
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   20
مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LAYLI  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.FOOD
تسليم   : بإ2جاز  غرض  لشركة 

وتخزين  ملنتجات  لغذ ئية.
دو ر   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 
-  لجماعة  لقروية تحناوت  بوخيام 

مر كش - 0000ا مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مربوح  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. 
و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو نه) (  مربوح  محمد   لسيد 
3  ملنطقة  مباركة   76 رقم  فيال 
مر كش  0000ا  أكد ل   لسياحية 

 ملغرب.
و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو نه) (  مربوح  محمد   لسيد 
3  ملنطقة  مباركة   76 رقم  فيال 
مر كش  0000ا  أكد ل   لسياحية 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 
2نا2ر   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2023 تحت رقم 079اا1.

07Iا1

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SODETREX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسمال  لشركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SODETREX شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لبسمة 

2  لرقم L 1 عمارة 25 عيا  لسبع  - 

2000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسمال  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

9025ا1.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2010 نونبر   30 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسمال  لشركة  رفع 

«100.000 درهم» أي من «100.000 

عن  درهم»   200.000» إلى  درهم» 
د2وا  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2010 تحت رقم 366121.

1408I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SODETREX
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SODETREX شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي  لبسمة 

2 شقة 1 عمارة 25 عيا  لسبع  - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

9025ا1
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قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 06 مارس 2015 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

عيا   25 عمارة   1 شقة   2 « لبسمة 

20000  لد ر لبيضاء   -  لسبع  

 ملغرب» إلى «تجزئة زين  لسالم زنقة 

ميكوا رقم 12 تيط  مليل  - 13200 

 لد ر لبيضاء   ملغرب».

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2015 تحت رقم 573325.

09Iا1

Transatlantic CPA Group

كوم موروكو
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Transatlantic CPA Group

 Angle Blvd. ,111

 ABDELMOUMEN & Rue Van

 Zeeland ، 30442، Casablanca

Maroc

كوم موروكو شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ا مقرها  إلجتماعي ،شارع 

 لزرقطوني عمارة  لزهور  لطابق 

 لتاسع  لشقة رقم 26  -  20000  

 لد ر  لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

571661

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقانوا  تم   2023 2نا2ر   25

مسؤلية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤلية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

كوم   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

موروكو.

:  ألنشطة  غرض  لشركة بإ2جاز 

 إلبد عية و لفنية و لترفيهية.

،شارع   : عنو ا  ملقر  الجتماعي 

عمارة  لزهور  لطابق   لزرقطوني 

  20000   -   26  لتاسع  لشقة رقم 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسمال  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ما2ند  كينكدوم  وف   لشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة. 

و ل ائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

ما2ند  كينكدوم  وف   لشركة 

11ا3 طريق سيلفرسا2د،  عنو نه) ( 

دي  فيل  ا10،  رقم  تاتنال،  مبنى 

كاسل   نيو  مقاط ة  ويلمنتوا، 

د2الوير   لوال2ات  ملتحدة   19810

 المريكية.

و ل ائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

ڢاا  إ2ز بيال  كيلي   لسيدة 

طريق  11ا3  عنو نه) (  كورتالند  

رقم  تاتنال،  مبنى  سيلفرسا2د، 

مقاط ة  ويلمنتوا،  دي  فيل  ا10، 

نيو كاسل  19810 د2الوير   لوال2ات 

 ملتحدة  المريكية

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 5717.

10Iا1

DARAA AUDIT

INSTALOUS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

DARAA AUDIT

طريق بوسكورة كرين وورك عمارة 

أ رقم 7 ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

INSTALOUS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ا مقرها  إلجتماعي : 275 

شارع  لزرقطوني  لطابق 1 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.268849

بمقت�سى  لجمع  ل ام  إلستثنائي 

2022 تقرر حل  31 دجنبر   ملؤرخ في 

INSTALOUS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 90.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

 275 درهم وعنو ا مقرها  إلجتماعي 

شارع  لزرقطوني  لطابق 1 - 20000 

ل دم  نتيجة   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

مز ولة أي نشاط مند مدة طويلة.

و عيا:

و  أبوس د  أحمد     لسيد)ة( 

دو ر  ملناصير  ملهارزة  عنو نه) ( 

 لساحل  150ا2  لبئر  لجد2د  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  ن قاد  لجم ية  لختامية 

 275 وفي   2022 دجنبر   31 بتاريخ 

شارع  لزرقطوني  لطابق 1 - 20000  

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857660.

11Iا1

FIDUTRACO CONSULTING

RALI SERVICE
شركة ذ ت مسؤلية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

RALI SERVICE شركة ذ ت مسؤلية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ا مقرها  إلجتماعي 2 زنقة 

 لصنوبر  لشقة 12  لطابق  لر بع - 

2130  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.548233

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر حل   2022 نونبر   18  ملؤرخ في 

ذ ت  محدودة  مسؤلية  ذ ت  شركة 

  RALI SERVICE  لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 100.000 درهم

زنقة   2 وعنو ا مقرها  إلجتماعي 

 - 12  لطابق  لر بع   لصنوبر  لشقة 

2130  لد ر لبيضاء  ملغرب نتيجة ل 

: عدم مردود2ة نشاطهازا.

و حدد مقر  لتصفية ب زنقة 644 

-  كاد2ر   - 16  غر س بو ركاا   رقم 

 ملغرب. 

و عيا:

س يد  ن يمة   2ت   لسيد)ة( 
رقم   644 زنقة   لقا�سي و عنو نه) ( 

-  كاد2ر  ملغرب  16  غر س بو ركاا  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  ل قود  محل  و    ملخابرة 

و  لوثائق  ملت لقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إل2د ع  لقانوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر 2ر 2023 تحت رقم 857167.

12Iا1
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 II. - إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2020/51

حساب رقم : 3059

 لطرف  ألول  لبائع :

 ZENATTITUDE لشركة  ملسماة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  شركة 

شكيب  ممثليها  لسيد  شخص  في 

بالرباط،  رحموا،  لساكن 

 لسوي�سي، زنقة محاج  لرياض عمارة 

رقم 8 محل رقم ا2، بطاقة  لت ريف 

.A264007 لوطنية رقم 

و لسيدة نورة سكوري، بالرباط - 

بني مطهار،   ،8 زنقة رقم   لسوي�سي، 

رقم  بطاقة  لت ريف  لوطنية 

.CB152ا

حي  بالرباط  مقرها  الجتماعي 

عمارة رقم  محاج  لرياض،   لرياض، 

 Hidi 8 محل رقم ا2، باعت للشركة

ذ ت  ملسؤولية  شركة   Thaï SPA

 ملحدودة في شخص ممثلتها  لسيدة 

حي  بالرباط،  هبة مهيدرة،  لساكنة 

رياض، قطاع 7 إقامة لكامليا، عمارة 

بطاقة  لت ريف   ،8 رقم  3  لشقة 

.A694109 لوطنية رقم 

مقرها  الجتماعي : رقم 21 ساحة 

 8 رقم  بكر  لصد2ق،  لشقة  أبو 

أكد ل  لرباط،  ألصل  لتجاري رقم 

7209ا1.

بمصلحة  وستقبل  لت رضات 

باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

بالرباط إلى غا2ة خمسة عشر 15 2ما 

من صدور  إلعالا  لثاني.

 لنشرة  لثانية
رئيس مصلحة  لتسجيل  لتجاري

18 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر لبيضاء
ملف رقم : 130892

حساب رقم : 202ا2

 بيع أصل تجاري 
فوتت  لسيدة وفاء  لفريتحي 

 لحاملة لبطاقة  لت ريف  لوطنية 
BJ213558 رقم

لفائدة

 لسيد زهير شباك  لحامل لبطاقة 

BE866185 لت ريف  لوطنية 

مجموع  الصل  لتجاري  لكائن 

بالد ر لبيضاء سيدي مومن زنقة 20 
95/93  مل د لصيدلية  ملسماة  رقم 

صيدلية  لحياة.

رقم  بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

20ا330.

فإا  لت رضات  وبذلك 

باملحكمة  بمكتب  لضبط  تسجل 
بمكتب  لسجل  لتجاري   لتجارية 

2وما   15 د خل أجل  بالد ر لبيضاء  

 ملو لية للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى 
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

74 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر لبيضاء
ملف رقم : 130894

حساب رقم : 201ا2

تفويت حقوق مشاعة باصل تجاري 
فوت

 لسيد محمد مومن   لحامل

 لبطاقة  لت ريف  لوطنية 
H181983 رقم

لفائدة

 لسيد عبد  لرحيم مومن   لحامل 

 MC787لبطاقة  لت ريف  لوطنية

بأصل  مشاعة  حقوق  تفويت 

درب  بالد ر لبيضاء   لتجاري  لكائن 

رقم  حقاا  بن  فاتب  زنقة   لبلد2ة 

لبيع  ملالبس  لجاهزة  38  مل د 

بالسجل  و ملسجل  بالتقسيط 

 لتجاري رقم 382440.

فإا  لت رضات  وبذلك 

باملحكمة  بمكتب  لضبط  تسجل 
بمكتب  لسجل  لتجاري   لتجارية 

2وما   15 د خل أجل  بالد ر لبيضاء  

 ملو لية للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى 
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

75 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر لبيضاء

ملف رقم : 130896

رقم  لحساب : 207ا2

مخارجة إسناد

بيا  لسيد محرش محمد حامل 

  BH 508569  لبطاقة  لوطنية رقم 

صالحة إلى غا2ة 3 سبتمبر 2030 ؛

 لسيد محرش عبد  لغاني حامل 

  BH 525860  لبطاقة  لوطنية رقم 

صالحة إلى غا2ة 17 نوفمبر 2030 ؛

حامل  هشام  محرش   لسيد 

 BH 53912ا  لبطاقة  لوطنية رقم 

صالحة إلى غا2ة 20 نوفمبر 2030.

حامل  محرش  محمد   لسيد 

  BH 326009  لبطاقة  لوطنية رقم 

صالحة إلى غا2ة 23 2ونيو 2030.

في  ألصول  لتجارية   لحقوق 

 ملشار إليها فيما ب د.

جميع  لحقوق  لغير  ملقسمة   - أ 
في  لسجل  لتجاري   56/80 أي 

في  بالجملة  لو ق ة  لتجارة  لبقالة 

بن جد2ة تجزئة  لكونطو ر فرع C رقم 

وتظهر في  لسجل  بالد ر  لبيضاء   23

 لتجاري  ملحفوظ في سجل  ملحكمة 

رقم  تحت  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

محرش  باسم  لسيد   303538

لكل  مع  خو ته  باالشتر ك  هشام 

من  لسيد محرش عبد  لغاني تحت 

رقم 303532 و لسيد محرش محمد 

و لسيد محرش  ا30353  تحت رقم 

 محمد تحت رقم 303536.

ب - جميع  لحقوق  لغير  ملقسمة 
في  في  لسجل  لتجاري   56/80 أي 
تجارة  لبقالة  لشبه بالجملة  لو ق ة 
تجزئة  في بن جد2ة  لد ر   لبيضاء 
25 وتظهر في  D رقم   لكونطو ر بلوك 
 لسجل  لتجاري  ملحفوظ في سجل 
بالد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 
من  لسجل   303532 رقم  تحت 
عبد  محرش  باسم  لسيد   لتحليلي 
 لغاني باالشتر ك مع  لرقم 303538 
من   303536 ورقم  ا30353  ورقم 
محرش  باسم   لسجل   لتحليلي 
تم  محمد  محرش  2و ليه  هشام 

 لسيد محرش  محمد.
مجمل  لسجل  لتجاري   - ح 
 لخاص ببيع سلع  لتنظيف  لو ق ة 
شارع  -  لد ر  لبيضاء  بن جد2ة  في 
بلوك  تجزئة  لكونطو ر  ستر سبورغ 
1ا وتظهر في  لسجل  لتجاري  B رقم 
 ملحفوظ في سجل  ملحكمة  لتجارية  
 لد ر  لبيضاء تحت رقم ا30353 من 
 لسجل  لتحليلي باسم  لسيد محرش 
 303532 محمد باالشتر ك مع  لرقم 
 303536 رقم  و   303536  ورقم 
و رقم 303538 من  لسجل  لتحليلي 
لكل من  لسيد محرش عبد  لغاني 
ثم  لسيد  محرش  محمد  و لسيد 
محرش هشام،  لو ق ة بدرب عمر 
شارع مقد د بوش يب وسابقا شارع 
3ا وتظهر في  لسجل  دكتور بور رقم 
رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجاري 
303536  من  لسجل  لتحليلي باسم 
 لسيد محرش  محمد باالشتر ك لكل 
من رقم 303532 و ا30353 ثم رقم 
303538 من  لسجل  لتحليلي باسم 
2و ليه  لسيد  عبد  لغاني  محرش 

محرش محمد ثم محرش هشام.
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 10 2وم  في  حنفي  أكناو   ألستاذ 
وإسناد  بتقسيم  وذلك   2023 2نا2ر 
 لحقوق  ملشاعة و ملشار إليه وذلك 

على  لنحو  لتالي ؛
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محمد  محرش  للسيد  بالنسبة 

مخصص  مجمل  لسجل  لتجاري 

في  و لو ق ة  بالبيع  ملو د  لتنظيف 

تجزئة  ستر سبورغ  شارع  جد2ة  بن 

بالد ر  1ا  رقم  ب  بلوك  لكونطو ر 

 لبيضاء.

عبد  محرش  للسيد  بالنسبة 

مجمل  لحقوق  ملشاعة   لغاني 

في  لسجل  لتجاري   56/80 بالنسبة 

و لو ق ة  بالجملة  تجارة  لبقالة  في 

 D في بن جد2ة تجزئة لكونطو ر بلوك

رقم 25 بالد ر  لبيضاء.

هشام  محرش  للسيد  بالنسبة 

مجمل  لحقوق  لغير  ملشاعة 

في  لسجل  لتجاري   56/80 بالنسبة 

في  بالجملة  لو ق ة  لتجارة  لبقالة 

 C تجزئة لكونطو ر بلوك   - بن جد2ة 

رقم 23 بالد ر  لبيضاء.

محرش  محمد  للسيد  بالنسبة 

مجمل  لسجل  لتجاري  ملخصص 

و لكائنة  بالتجارة   ملو د  لغذ ئية 

في درب عمر شارع مقد د بوش يب 

3ا  رقم  بور(  دكتور  شارع  )سابقا 

بالد ر  لبيضاء.

تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 

خمسة  أجل  د خل  بالد ر  لبيضاء 

للنشرة  ألولى  2وما  ملو لي  عشر 

و لثانية.

 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

76 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم 130898

حساب 212ا2

بيع أصل تجاري

فوت :

شروف  لحاملة  س اد   لسيدة 

.G146268 للبطاقة  لوطنية

شريف  لحامل  رشيد   لسيد 

.BE838404 للبطاقة  لوطنية

لفائدة :

 BENESSAD SA بنس د  شركة 

 ملسجلة بالسجل  لتجاري بالقنيطرة 

ويمثلها  لسيد   27755 رقم  تحت 

للبطاقة  س يد  لصد2ق  لحامل 

.G130131 لوطنية 

مجموع  ألصل  لتجاري  مل د 

لفندق وقاعة شاي  ملتو جدة بالد ر 

 لبيضاء 24/22 زنقة طاطا و ملسجل 

بالسجل  لتجاري رقم 443628.

تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 

بالد ر  مكتب  لسجل  لتجاري 

عشر  خمسة  أجل  د خل   لبيضاء 

2وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى 
عن رئيس كتابة  لضبط

77 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم 130900

حساب 373ا2
بيع أصل تجاري

فوت :

عصام  عظيم  لحامل   لسيد 

.BB393 لبطاقة  لت ريف  لوطنية

لفائدة :

 لسيدة فاطمة  لزهر ء  لشر �سي 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحاملة 

.BE873870

بيع مجموع أصل  لتجاري  لكائن 

تجزئة   3 زنقة   51 بالد ر  لبيضاء 

للمأكوالت  لخفيفة  عز لد2ن  مل د 
بالسجل  لتجاري  و ملسجل  )سناك‘ 

رقم 2322اا.

تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 

بالد ر  مكتب  لسجل  لتجاري 

عشر  خمسة  أجل  د خل   لبيضاء 

2وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

78 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع حق  إل2جار

ملف رقم : 130874
حساب رقم : 23871

فوت  لسيد هشام جامعي م طي، 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

.C382649
لفائدة :

قنتي،  لحامل  2وسف   لسيد 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية BJ222761 ؛
قنتي،  لحامل   لسيد  ملصطفى 
.BB15لبطاقة  لت ريف  لوطنية 33ا
بيع حق  إل2جار ملحل كائن بالد ر 
53 رقم 282 سيدي  لبرنو�سي  بلوك 
رقم  بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

.274648
تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 
مكتب  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 
2وما   15 عشر  خمسة  أجل  د خل 

 ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس كتابة  لضبط

1 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدمة

ملف رقم : 130876
حساب رقم : 23896

 لسيد عبد  ملجيد فاضل،  لحامل 
 B2لبطاقة  لت ريف  لوطنية 37ااا
للشخص  لطبيعي  ممثل  بصفته 
بالد ر  بالسجل  لتجاري  ومسجل 
بصفته  090ا20  تحت رقم   لبيضاء 
مسير وحيد لشركة في طور  لتكوين 
«شركة صيدلية  لتوحيد كاز » شركة 
وذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشريك  لوحيد خصائصها كالتالي :
تم تصريب على ما 2لي :

تم  لقيام بتقدمة طبي ية لشركة 
«شركة صيدلية  لتوحيد كاز » شركة 
وذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 STE PHARMACIE  لشريك  لوحيد 
 ATTAWHID CASA SARL AU
حي  مقرها  الجتماعي بالد ر  لبيضاء 

 لسدري، بلوك 3 زنقة 10 رقم 33.

تم  ملساهمة في  لشركة  ملذكورة 
أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 
للشخص  لطبيعي   ألصل  لتجاري 
هي  ملالكة  تصبب  لشركة  وبذلك 
من 2وم  لل ناصر  ملساهم بها  بتد ء 

تسجيلها في  لسجل  لتجاري.
من  للشركة  ملستفيدة  سيكوا 
لألصل  كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 
من  تقدمته  بتد ء  حال   لتجاري 
توقيع هذ   ل قد وسيكوا لها أ2ضا 
 النتفاع  بتد ء  إلنشاء  لنهائي 
من  ألصل  لتجاري  لهذه  لشركة 
حي  لسدري،    لكائن بالد ر  لبيضاء 
و ملسجل   33 رقم   10 زنقة   3 بلوك 
بالد ر  لبيضاء  بالسجل  لتجاري 

تحت رقم 090ا20.
تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 
مكتب  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 
2وما   15 عشر  خمسة  أجل  د خل 

 ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.
 لنشرة  لثانية
رئيس كتابة  لضبط

2 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 130878
حساب رقم : 23902

 MODEST فوتت  لشركة  ملسماة 
GIFT  ملمثلة من طرف مسيرها  لوحيد 
 لسيد كمال  لرحموني،  لحامل لبطاقة 

.BE508561 لت ريف  لوطنية 
لفائدة  لشركاء  لسادة :

 لسيد سالم ورياش،  لحامل لبطاقة 
 لت ريف  لوطنية BB189999 ؛

2اسيا  السفري،  لحامل   لسيد 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية BL153463 ؛

 لسيد عبد  لجليل فوزي،  لحامل 
.BL3لبطاقة  لت ريف  لوطنية 701ا
مجموع  ألصل  لتجاري  ملت لق 
شر ء،  ستير د  بيع،  نشاط  بمز ولة 
و ألو ني  ملنزلية  وتوزيع  لسلع 
بالد ر  لبيضاء  لطابق   ملتو جد 
ا1  رقم  متجر  من  ل مارة،   ألر�سي 
بالسجل  و ملسجل  زياا  أوالد  زنقة 

 لتجاري رقم 156819.
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تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 

مكتب  لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء 

2وما   15 عشر  خمسة  أجل  د خل 

 ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

3 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدمة

ملف رقم : 130880

حساب رقم : 23903

 لسيدة هاد2ة طق طق  لحاملة 

 BE628120 رقم  للبطاقة  لوطنية 

للشخص  لطبيعي  ممثل  بصفتها 

بالد ر  بالسجل  لتجاري  ومسجل 

 لبيضاء تحت رقم 30ااا2 وبصفتها 

مسيرة وحيدة لشركة في طور  لتكوين 

خصائصها كالتالي :

تم  لتصريب على ما 2لي :

طبي ية  بتقدمة  تم  لقيام 

 PHARMACIE CHARLES بالشركة 

مسؤولية  ذ ت  شركة   ،NICOLE

مقرها  و حد  بشريك  محدودة 

زنقة شارع نيكول حي   19  الجتماعي 

 ملستشفيات  لد ر  لبيضاء.

تم  ملساهمة في  لشركة  ملذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

للشخص  لطبيعي   ألصل  لتجاري 

لل ناصر  مالكة  وتصبب  لشركة 

 ملساهم بها  بتد ء من 2وم تسجيلها 

في  لسجل  لتجاري.

من  للشركة  ملستفيدة  سيكوا 

لألصل  كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من  تقدمته  بتد ء   لتجاري  لحال 

توقيع هذ   ل قد وسيكوا لها أ2ضا 

من  إلنشاء  لنهائي   النتفاع  بتد ء 

لهده  لشركة.

  ألصل  لتجاري  لكائن 
بالد ر  لبيضاء، 19 زنقة شارع نيكول 

حي  ملستشفيات  لد ر  لبيضاء.

بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

بالد ر  لبيضاء  باملحكمة  لتجارية 

تحت عدد : 30ااا2.

فاا  لت رضات  وبذلك 

باملحكمة  بمكتب  لضبط  تسجل 
مكتب  لسجل  لتجاري   لتجارية 

2وما   15 أجل  د خل  بالد ر لبيضاء 

 ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  لثانية
رئيس كتابة  لضبط

4 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
هبة أصل تجاري

ملف رقم : 130882

حساب رقم : 23955

بوركن،  صالح  تصدق  لسيد 

للت ريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
.B230352 رقم

بوركن  لفائدة  لسيد  بر هيم 

للت ريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
.BK148735 رقم

مجموع  ألصل  لتجاري  لذي هو 

و ملالبس  تجارة  لجو رب  عن  عبارة 

بالد ر  بنصف  لجملة،  لكائن 

 لبيضاء، 359 شارع محمد  لسادس، 

بالد ر  بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

 لبيضاء تحت رقم 176452.

تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

بمكتب  لضبط باملحكمة  لتجارية، 

بالد ر  مكتب  لسجل  لتجاري 

أجل خمسة عشر  د خل   لبيضاء، 

2وما  ملو لي للنشرة  لثانية.

 لنشرة  لثانية
رئيس كتابة  لضبط

5 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 130884

حساب رقم : 23972

فطيمة،  بنجامع  فوتت  لسيدة 

للت ريف  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 
.B216028 رقم

لفائدة شركة OPOWELL  لسيد 

صاحب محمد  ميا  لحامل لبطاقة 

.BE855006 لت ريف  لوطنية رقم 
مجموع  ألصل  لتجاري  بيع 

 PHARMACIE» لصيدلية  ملسماة 

بالد ر  ACHARAF»  ملتو جدة 

سقر ط  حي   لبيضاء،  مل اريف 

و ملسجل   ،96 رقم   لطابق  لسفلي 

رقم  تحت  بالسجل  لتجاري 

.149258

تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

بمكتب  لضبط باملحكمة  لتجارية، 

بالد ر  مكتب  لسجل  لتجاري 

أجل خمسة عشر  د خل   لبيضاء، 

2وما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  لثانية
عن رئيس كتابة  لضبط

6 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
عقد تقدمة

ملف رقم : 130886

حساب رقم : 24067

عبد  لحق  لهاشمي   لسيد 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

بصفته ممثل للشخص   BJ306930
 لطبيعي ومسجل بالسجل  لتجاري 

 448924 رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء 

وبصفته مسير وحيد لشركة في طور 

 لتكوين خصائصها كالتالي :

تم  لتصريب على ما 2لي :

طبي ية  بتقدمة  تم  لقيام 

 EL HACHIMI بالشركة 

ABDELHAK SARL AU، شركة ذ ت 

و حد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

مقرها  الجتماعي 2 مكرر زنقة 17 حي 

عادل بالد ر  لبيضاء.

تم  ملساهمة في  لشركة  ملذكورة 

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم 

للشخص  لطبيعي   ألصل  لتجاري 

لل ناصر  مالكة  وتصبب  لشركة 

 ملساهم بها  بتد ء من 2وم تسجيلها 

في  لسجل  لتجاري.

من  للشركة  ملستفيدة  سيكوا 

لألصل  كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 

من  تقدمته  بتد ء   لتجاري  لحال 

توقيع هذ   ل قد وسيكوا لها أ2ضا 

من  إلنشاء  لنهائي   النتفاع  بتد ء 

لهده  لشركة.

  ألصل  لتجاري  لكائن 

17 حي  2 مكرر زنقة  بالد ر  لبيضاء، 

عادل بالد ر  لبيضاء.

بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

بالد ر  لبيضاء  باملحكمة  لتجارية 

تحت عدد : 448924.

فاا  لت رضات  وبذلك 

باملحكمة  بمكتب  لضبط  تسجل 

مكتب  لسجل  لتجاري   لتجارية 

2وما   15 أجل  د خل  بالد ر لبيضاء 

 ملو لي للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  لثانية
رئيس كتابة  لضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مصلحة كتابة  لضبط

 لتصفية  لقضائية لشركة 

 ملستودعات  لكبرى لسوس 

«جيفس»

بياا

بصدور أمر بالتوزيع

) ملادة 668 من مدونة  لتجارة(

حساب عدد 92ا2002-3

د ئني  لتصفية  علم  في  ليكن 

لشركة  ملستودعات   لقضائية 

«جيفس»  لكائن  لسوس   لكبرى 

بميناء  لصيد  مقرها  الجتماعي 

أكاد2ر.

أا  ألمر بالتوزيع عدد 2023/07 

ملف   2023 2نا2ر  ا2   لصادر بتاريخ 

رقم 2020/8304/256 مودع بكتابة 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

ص وبات  ملقاولة(  )مكتب  بأكاد2ر 

لالطالع  لألطر ف  مل نية  ويمكن 

عليه.
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فيه  حقهم  لط ن  من  وبأا 
خمسة  أجل  د خل  باالستئناف 
عشر 2وما من تاريخ نشر هذ   لبياا 

بالجريدة  لرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

إدريس  لز هيد
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 ملحكمة  لتجارية بأكاد2ر
مصلحة كتابة  لضبط

 لتصفية  لقضائية لشركة  كناو 
للنقل  لطرقي

بياا
بصدور أمر بالتوزيع

) ملادة 668 من مدونة  لتجارة(
د ئني  لتصفية  علم  في  ليكن 
 لقضائية لشركة  كناو للنقل  لطرقي 
بمحطة  مقرها  الجتماعي   لكائن 
شارع  لحسن  لثاني   BP  لوقود 

أكاد2ر.
 2023/05 أا  ألمر بالتوزيع رقم 
ملف   2023 2نا2ر   23  لصادر بتاريخ 
رقم 2020/8304/542 مودع بكتابة 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
ص وبات  ملقاولة(  )مكتب  بأكاد2ر 
لالطالع  لألطر ف  مل نية  ويمكن 

عليه.
فيه  حقهم  لط ن  من  وبأا 
خمسة  أجل  د خل  باالستئناف 
عشر 2وما من تاريخ نشر هذ   لبياا 

بالجريدة  لرسمية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

إدريس  لز هيد
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 ملحكمة  لتجارية بأكاد2ر
ملف غرفة  ملشورة رقم 

2022/8310/232
 لتهامي  ملومن مسير شركة برج 

باريس
إش ار

 176 رقم  بمقت�سى  لحكم 
 2023 2نا2ر  ا2  بتاريخ   لصادر 
رقم  ص وبات  ملقاولة  ملف  في 
قضت  ملحكمة   2022/8310/232

 لتجارية بأكاد2ر.

بفتب مسطرة  لتصفية  لقضائية 

في حق مسير شركة برج باريس  لسيد 

لبطاقة   لتهامي  ملومن  لحامل 

 ،J816908 رقم   لت ريف  لوطنية 

على أا تشمل  لخصوم باإلضافة إلى 

خصومه  لشخصية خصوم  لشركة 

 ملذكورة.

عن  لدفع  تاريخ  لتوقف  بج ل 

 لذي سبق تحد2ده بالنسبة لشركة 

 82 بموجب  لحكم  باريس  برج 

في   2019 سبتمبر   29  لصادر بتاريخ 

نفسه  هو   2019/8309/92  مللف 

توقف  لسيد  لتهامي  ملومن  تاريخ 

عن  لدفع.

دعوة د ئني  لسيد  لتهامي  ملومن 

إلى  لتصريب بد2ونهم لدى  لسند2ك 

هذ   إش ار  نشر  من  شهرين  د خل 

 لحكم بالجريدة  لرسمية.

خالد  ل ظيمي  بت ييا  لسيد 

مصطفى و لسيد  منتدبا   قاضيا 

 د حمو نائبا له.

بخوش  حسن  بت ييا  لسيد 

مباشرة  في  مهمته  وتحد2د  سند2كا 

كما  إجر ء ت  لتصفية  لقضائية 

قانونا مع وضع  عليها  هي منصوص 

تقرير ي رض فيها  ملر حل  لتي  تب ها 

في ذلك، 

عن  بسقوط  ألهلية  لتجارية 

ملدة   ملسير  لسيد  لتهامي  ملومن 

خمس سنو ت.

بالنفاذ  ملعجل  بشمول  لحكم 

بسقوط  باستثناء  لشق  ملت لق 

 ألهلية  لتجارية.

من  لد ئنيا  فاملطلوب  وعليه، 

 لتصريب بد2ونهم للسند2ك ب نو نه 

حسن بخوش  لكائن ب مارة   :  آلتي 

زنقة  لحاج   هضار  لطابق  ألول 

 حمد  خنوش قبالة  لشركة  ل امة 

لالبناك  لحي  لصناعي أكاد2ر،   ضمن 

قائمة تتضمن  ملبالغ  ملطلوبة مرفقة 

شهرين  أجل  د خل  وذلك  بالوثائق 

هذ   إلش ار نشر  تاريخ  من   بتد ء 

بالجريدة  لرسمية طبقا للمو د 584، 

719، 720 و 721 من مدونة  لتجارة 

بالنسبة  شهرين  هذ   ألجل  ويمدد 

خارج  ململكة  للد ئنيا  لقاطنيا 

 ملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

بوجمري  لحسيا
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 ملحكمة  لتجارية باكاد2ر
ملف م الجة ص وبات  ملقاولة

 عدد : 2022/8302/220

حساب عدد : ا2022-17

 لسيد بوس يد محمد

إش ار
بمقت�سى  لحكم عدد  2023-180 

 2023 2نا2ر   31 بتاريخ   لصادر 

عدد  ص وبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة   2022/8302/220

 لتجارية بأكاد2ر.

بفسخ مسطرة  لتسوية  لقاضئية 

في حق  لتاجر  لسيد محمد بوس يد، 

فاس  لحي  زنقة  3ا1  برقم   لكائن 

 لصناعي أكاد2ر ، و ملقيدة في  لسجل 

بأكا2ر  باملحكمة  لتجارية   لتجاري 

تحت عدد 17608 تحليلي :

بتحد2د فترة  لتوقف عن  لدفع 

عن  شهر   لسابقة  عشر  ثمانية  في 

صدور هذ   لحكم.

خالد  ل ظيمي  بت ييا  لسيد 

مصطفى  و لسيد  منتدبا  قضائيا 

 دحمو نائبا له،

بت ييا  لسيد عبد  للطيف مليا 

مر قبة  في  مهمته  وتحد2د  سند2كا 

بإعد د  تكليفه  مع  عمليات  لتسيير 

حول  ملو زنة  ملالية  مفصل  تقرير 

و إلقتصاد2ة و إلجتماعية للمقاولة، 

لوض يتها  و قتر ح  لحل  ملناسب 

تاريخ  من  أشهر  أرب ة  أجل  د خل 

صدور هذ   لحكم.

هذ   مللخص  بالتسجيل  لفوري 

للشركة،  بالسجل  لتجاري   لحكم 

بالحكم 2دعو  لد ئنيا  ونشر إش ار 

إلى  لتصريب بد2ونهم للسند2ك  مل يا

 في صحيفة مخول لها نشر  إلعالنات 

وفي  و إلد رية  و لقضائية   لقانونية 

 لجريدة  لرسمية د خل أجل ثمانية 

وبالت ليق  صدوره  من  أ2ام   )8(

على  للوحة  لهذ   إلش ار   لفوري 

 مل دة لهذ   لغرض بهذه  ملحكمة.

بالنفاذ  ملعجل  بشمول  لحكم 

بقوة  لقانوا.

من  لد ئنيا  فاملطلوب  وعليه 

 لتصريب بد2ونهم للسند2ك ب نو نه 

 آلتي   لسيد عبد  للطيف مليا  لكائن 

بشارع  لحسن  الول عمارة  لصفوة 

 لطابق  لثاني رقم 5  ملسيرة أكاد2ر.

تتضمن  ملبالغ  قائمة  ضمن 

وذلك  بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 

من تاريخ  د خل أجل شهرين  بتد ء 

نشر هذ   إلش ار بالجريدة  لرسمية  

 721-720-719-584 للمادة  طبقا 

من مدونة  لتجارة ويمدد هذ   ألجل 

للد ئنيا  لقاطنيا  بالنسبة  شهرين 

خارج  ململكة  ملغربية. 
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

65 

 ملحكمة  لتجارية باكاد2ر
م الجة ص وبات  ملقاولة

ملف ص وبة  ملقاولة عدد

2022/8323/188

شركة كاميل سيفود

إش ار
 181 عدد  بمقت�سى  لحكم 

 2023 2نا2ر   31 بتاريخ   لصادر 

عدد  ص وبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة   2022/8323/188

 لتجارية باكاد2ر.

بقفل مسطرة  لتصفية  لقضائية 

كاميل  شركة  مو جهة  في   ملفتوح 

 137 عدد  بمقت�سى  لحكم  سيفود 

2015 في  مللف رقم  3 نوفمبر  بتاريخ 

.128/8306/2015

بتكليف سند2كا  لسيد  لحسيا 

 دحلي بإ2د ع تقرير في شأا حسابات 

 لتصفية بكتابة هذه  ملحكمة د خل 

أجل شهرين من تاريخ هذ  لحكم .



3573 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

هذ   لحكم  بشمول   لتصريب 
بالنفاد  ملعجل بقوة  لقانوا وتحميل 

 لخزينة  ل امة  لصائر . 
عن رئيس مصلحة  كتابة  لضبط

66

 ملحكمة  لتجارية باكاد2ر
ملف م الجة ص وبات  ملقاولة

 عدد : 2022/8308/177

شركة رجال  لساقية  لحمر ء
إش ار

 185 عدد  بمقت�سى  لحكم 
 2023 2نا2ر   31 بتاريخ   لصادر 
عدد  ص وبات  ملقاولة  ملف  في 
قضت  ملحكمة   2022/8308/177

 لتجارية بأكاد2ر.
مخطط  إلستمر رية  بفسخ 
رجال  شركة  لفائدة   ملحصور 
بموجب  لحكم   لساقية  لحمر ء  
2نا2ر   8 بتاريخ  89  لصادر  عدد 
  06/10/1388 في  مللف عدد   2008
وتحويل مسطرة  لتسوية  لقضائية 

إلى تصفية قضائية.
مصطفى  دحمو  بت ييا  لسيد 
قاضيا منتدبا و لسيد خالد  ل ظيمي 
نائبا له و إلبقاء على  لسيد  لحسيا 

 دحلي سند2كا.
باعتبار تاريخ  لتوقف عن  لدفع 
هو  لتاريخ  ملحدد في  لحكم  لقا�سي 

بفتب مسطرة  لتسوية  لقضائية.
ضم  لصائر إلى مصاريف  ملسطرة 

و عتبار ها  متيازية في  إلستخالص.
بالنفاذ  ملعجل  بشمول  لحكم 

بقوة  لقانوا. 
من  لد ئنيا  فاملطلوب  وعليه 
 لتصريب بد2ونهم للسند2ك ب نو نه 
 آلتي   لسيد  لحسيا  دحلي  لكائن 
بشارع موالي إسماعيل عمارة  2ليغ 

 لطابق  لثالث رقم ا31 أكاد2ر  .
تتضمن  ملبالغ  قائمة  ضمن 
وذلك  بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  د خل 
بالجريدة  لرسمية   هذ   إلش ار 
 721-720-719-584 للمادة  طبقا 
من مدونة  لتجارة ويمدد هذ   ألجل 
للد ئنيا  لقاطنيا  بالنسبة  شهرين 

خارج  ململكة  ملغربية. 
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

67 

 ملحكمة  لتجارية باكاد2ر
ملف م الجة ص وبات  ملقاولة

 عدد : 2022/8319/228

شركة  مجاد سوس

إش ار
 168 عدد  بمقت�سى  لحكم 

 2023 2نا2ر   31 بتاريخ   لصادر 

عدد  ص وبات  ملقاولة  ملف  في 

قضت  ملحكمة   2022/8319/228

 لتجارية بأكاد2ر.

مخطط  إلستمر رية  بفسخ 

 ملحصور لفائدة شركة  مجاد سوس 

67  لصادر  عدد  بموجب  لحكم 

بتاريخ 3 نوفمبر 2020 في  مللف عدد 

مسطرة  وتحويل    2020/8316/66

تصفية  إلى   لتسوية  لقضائية 

قضائية.

باإلبقاء على  لسيد خالد  ل ظيمي 

مصطفى  و لسيد  منتدبا  قاضيا 

و لسيد  بر هيم  له  نائبا   دحمو 

 ساكتي سند2كا.

باعتبار تاريخ  لتوقف عن  لدفع 

هو  لتاريخ  ملحدد في  لحكم  لقا�سي 

بفتب مسطرة  لتسوية  لقضائية.

بتسجيل  كتابة  لضبط  بقيام 

ملخص هذ   لحكم بالسجل  لتجاري 

للشركة فور ، ونشر إش ار بالحكم في 

صحيفة مخول لها نشر   إلعالنات 

وفي  لجريدة  لرسمية   لقانونية 

على  للوحة  هذ   إلش ار  وت ليق 

مع  باملحكمة  لهذ   لغرض   مل دة 

تبليغ  لحكم إلى  ملقاولة و لكل د خل 

أ2ام من صدوره مع  دعوة   )8( أجل 

إلى  بد2وننهم  إلى  لتصريب   لد ئنيا 

 لسند2ك  مل يا.

ضم  لصائر إلى مصاريف  ملسطرة 

و عتبار ها  متيازية في  إلستخالص.

بالنفاذ  ملعجل  بشمول  لحكم 

بقوة  لقانوا. 

من  لد ئنيا  فاملطلوب  وعليه 
 لتصريب بد2ونهم للسند2ك ب نو نه 
 آلتي   لسيد  بر هيم أساكتي رقم 2، 
مركب  ملوكار شارع محمد  لخامس 
ضمن قائمة تتضمن  ملبالغ  أكاد2ر  
وذلك  بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  د خل 
بالجريدة  لرسمية   هذ   إلش ار 
 721-720-719-584 للمادة  طبقا 
من مدونة  لتجارة ويمدد هذ   ألجل 
للد ئنيا  لقاطنيا  بالنسبة  شهرين 

خارج  ململكة  ملغربية. 
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

68 

 ملحكمة  لتجارية بأكاد2ر
مكتب  لسجل  لتجاري

ملف رقم : 2023/1
حساب خصو�سي : 002ا م

تقد2م أصل تجاري كحصة في شركة
بمقت�سى عقد  لتقد2م و لقانوا 
مر قب  لحصص  وتقرير   ألسا�سي 
 25 بتاريخ   ملصحح  إلمضاء 
أغسطس 2022، قدم كل من  لسيد 
 لحسن  2ت  لطالب بطاقته  لوطنية 
و لسيد لحسن  زبير   JB2913اا
و لسيد   JE127763 بطاقته  لوطنية
 J180987  زبير علي بطاقته  لوطنية 
جميع  ألصل  لتجاري  لكائن 
أكاد2ر  فونتي  خليج  لنخيل  ب مارة 
و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكمة 
90ا72  رقم  تحت  بأكاد2ر   لتجارية 
و92ا72 و55460، كحصة في شركة 

.MARKET AL AKHAWAYN
وبذلك فإا رئيس مصلحة كتابة 
أا  ذي مصلحة  لكل  ي لن   لضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل   لت رضات 
 ملحكمة  لتجارية بأكاد2ر د خل أجل 
)15(  ملو لية  2وما  عشر   لخمسة 
 84  ،83 للنشرة  لثانية طبقا للمو د 

وا10 من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  ألولى 

تحت جميع  لتحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

47 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت حظوظ

 في أصل تجاري عن طريق  لتنازل 

ملف عدد : 2022/06

كتابة  مصلحة  رئيس  ي لن 

بطنجة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

عدلييا  عقد2ن  بمقت�سى  أنه 

أغسطس  و9   2022 ماي   29 بتاريخ 

لهما  ملحق  عدلي  وعقد   ،2022

تفويت  تم   ،2023 2نا2ر   18 بتاريخ 

في  ألصل  جميع  لحصص  ملوروثة 

 لتجاري  لكائن بطنجة حي  لركايع ا 

قط ة 878 طريق  ل و مة و ملسجل 

تحت  بطنجة  بالسجل  لتجاري 

50052، من طرف ورثة محمد  عدد 

 لغازي  لحد د وهم:

 ،LA182706 رحمة  لريفي   

 ،LA41506 محمد  لغازي  لحد د 

 ،LA54852  ملفضل  لغازي  لحد د 

 ،LA157130 لطيفة  لغازي  لحد د 

 LA12رشيدة  لغازي  لحد د153ا

ناد2ة   ،LA110696  لحسيا  لغازي 

 لغازي  لحد دااLA1393،فاطمة 

 ،LA15570ا  لغازي  لحد د 

 ،LA1393زكية  لغازي  لحد د3ا

 ،LA15570رشيد  لغازي  لحد دا

لفائدة  لسيد  طريق  لتنازل  عن 

مصطفى  لغازي  لحد د  لحامل 

عدد  لبطاقة  لت ريف  لوطنية 

قيمة  لحصص  وحددت   ،L5915ا

موضوع  لتنازل في مبلغ إجمالي قدره 

10.000.00 درهم.

وعيه فإا جميع  لت رضات تقدم 

بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل 

أجل 15 2وما  بتد ء من تاريخ  لنشر 

وما2ليه من   84  لثاني طبقا للفصل 

مدونة  لتجارة .

 لنشرة  ألولى 
 إلمضاء 

 عن رئيس كتابة  لضبط 

كمال م طاكة

62 مكرر
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 ملحكمة  لتجارية بطنجة
ملف تفويت أصل 

تجاري عن طريق  لبيع 
ملف عدد : 2022/07

كتابة  مصلحة  رئيس  ي لن 
بطنجة  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 26 بتاريخ  عدلي  عقد  بمقت�سى  أنه 
ديسمبر 2022  بع  لسيد علي  لحياا 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 
بالسجل  و ملسجل   K126194 عدد 
 لتجاري بطنجة تحت عدد 80930، 
مجموع  ألصل  لتجاري  لكائن 
لفائدة   16 رقم  أمر ح  زنقة  بطنجة 
 لسيد أسامة  لد2از  لحامل لبطاقة 
 ،K52105ا  لت ريف  لوطنية عدد 
قيمته  ألصل  لتجاري  وحددت 
في مبلغ إجمالي قدره  موضوع  لبيع 

90.000.00 درهم .
وعليه فإا جميع  لت رضات تقدم 
بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل 
أجل 15 2وما  بتد ء من تاريخ  لنشر 
وما2ليه من   84  لثاني طبقا للفصل 

مدونة  لتجارة .
 لنشرة  ألولى 

 إلمضاء  
عن رئيس كتابة  لضبط

كمال م طاكة

63 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجاري عن طريق 

 لبيع
ملف رقم : 2023/05

 ي لن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 
باملحكمة  لتجارية بطنجة، أنه بمقت�سى 
عقد ثابت  لتاريخ مصادق  إلمضاء 
وملحق   2022 بتاريخ فاتب أغسطس 
بتاريخ  مصادق  إلمضاء  إصالحي 
باع  لسيد ر بب   ،2022 ديسمبر   30
لبطاقة  لت ريف  دربال،  لحامل 
و ملسجل   D204614 رقم   لوطنية 
بالسجل  لتجاري بطنجة تحت رقم 
مجموع  ألصل  لتجاري   52910
زنقة  حي  ملصلى،  بطنجة،   لكائن 
 66 رقم  كتمبرك،  لطابق  ألر�سي 
لفائدة  لسيد رشيد شاتر،  لحامل

رقم  لبطاقة  لت ريف  لوطنية   

قيمة  ألصل  وحددت   K297559

 لتجاري موضوع  لبيع في مبلغ إجمالي 

قدره 200.000 درهم.

وعليه فإا جميع  لت رضات تقدم 

بكتابة  لضبط بهذه  ملحكمة د خل 

2وما  بتد ء   )15( أجل خمسة عشر 

من تاريخ  لنشر  لثاني طبقا للفصل 

84 وما 2ليه من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  ألولى 
عن رئيس كتابة  لضبط

كمال م طاكة

49 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة  لسجل  لتجاري

إشهار عقد تفويت أصل تجاري

ملف بيع رقم : 2023/02

حساب خاص : 5079

بدر  )ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

مؤرخ   لد2ن بولغد ا موثق بفاس( 

بفاس بتاريخ 12 2نا2ر 2023 ومسجل 

فوت   ،2023 2نا2ر   16 بفاس بتاريخ 
بطاقته  رقم  طارق،   لسيد  دريس 

C199071  لساكن   لوطنية 

بإسبانيا للسيد عبد  لحكيم  زو لي، 
 N393692 بطاقته  لوطنية  رقم 

كوتكوت  تجزئة  بسال،   و لساكن 
ا  حصيا.  ألصل  لتجاري  رقم 

 PHARMACIE ZHOR لصيدلية 

10-11  ملركز  رقم  بفاس   ملستغل 

 لتجاري عيا بيضاء، طريق صفرو.

رقم  بالسجل  لتجاري   ملقيد 

درهم   780.000 بثمن قدره   69202

عليها  حسب  لشروط  ملنصوص 

ب قد  لتفويت.

وتقبل  لت رضات بكتابة  لضبط 

باملحكمة  لتجارية بفاس د خل أجل 

2وما   )15( عشر  خمسة  2ت دى  ال 

 بتد ء من  لنشرة  لثانية.

 لنشرة  ألولى 
عن رئيس كتابة  لضبط

س يد  بن سليماا

50 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف عدد : 2023/8

حساب عدد : ا573

بيع أصل تجاري
بتاريخ موثق  عقد   بمقت�سى 

2021 ومسجل بمر كش  26 أكتوبر   

بتاريخ 2 نوفمبر 2021 باع:

 لسيد موردخاي ي قوب كادوش 

نيابة عن شركة كسلند بيش شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة بشريك وحيد 

بوخيمة  خليفة  2ت  لفائدة  لسيد 

نيابة عن شركة أنتير ليمينير شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد مجموع  ألصل  لتجاري  لكائن 

بمر كش شارع عبد  لكريم  لخطابي 

باملتجر  و ملستغل  كليز   182 عمارة 

و مل د  بالطابق  ألر�سي،  رقم 1/182 

لبيع  مل د ت  لكهربائية و إلنارة، غير 

باملحكمة  بالسجل  لتجاري  مسجل 

عناصره  بجميع  بمر كش   لتجارية 

قدره  بمبلغ  و مل نوية،   ملاد2ة 

1.200.000.00 درهم.  

ف لى د ئني  لبائع بالنيابة  ملذكورة 

إلى  بت رضاتهم  2تقدمو   أا  أعاله 

باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بمر كش د خل أجل 2بتدئ 

من تاريخ نشر  إلعالا  ألول وينتهي في 

 ليوم  لخامس عشر من نشر  إلعالا 

 لثاني.

 لنشرة  ألولى 
  عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 

64 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم : 2023/05

بيع  أصل تجاري 
من  محرر  عدلي  عقد  بمقت�سى 

طرفي  ل دليا عبد  للطيف  لغري�سي 

2نا2ر   2 بتاريخ  هللا  ل لوي  وعبد 

2023،  ملضمن بسجل  المالك رقم 

131، ضمن ب دد 283 صحيفة 271 

وتاريخ 25 2نا2ر 2023.

محمد  آ2ت  باع  لسيد  لحسيا 

1971/6/4  لساكن  بتاريخ   ملولود 

بئر  لر مي  137  والد  مبارك  بق ة 

رقم  بطاقته  لوطنية   لقنيطرة 

.A463015

للسيد محمد أ2ت محمد مولود 

ب مارة  1975/04/04  لساكن  في 

ا،  8  لبسمة  شقة رقم   5 بلوك   10

بطاقته  لوطنية  مكناس   1  لطابق 
.XA33011 رقم

للمتجر  جميع  الصل  لتجاري 
أم  لربيع   9 رقم  «ه»   لكائن ببلوك 

لتجارة  مخصص  مكناس   لبرج 
بالسجل  لتجاري   لبقالة  ملسجل 
606  ملؤرخ  رقم  لترتيبي   38816

عناصره  بجمبع   1998/04/15 في 

 ملاد2ة و مل نوية وتم تقويمه في مبلغ 

100.000 درهم.

لذلك فاا جميع  لت رضات 2جب 

باملحكمة  بكتابة  لضبط  أا توضع 

د خل  جل بمكناس    لتجارية 

صدور  لنشرة  تاريخ  من  2وما   15  

 لثانية.

 لنشرة  ألولى 
عن رئيس كتابة  لضبط

69 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم  لتنفيذ  ملدني

إعالا عن بيع عقار باملز د  ل لني
ملف  لتنفيذ  رقم 22/6101/1668

لفائدة : رجاء  ألميا  لجابري

 ومن م ها

تنوب عنها :  ألستاذة س اد فاضيل 

 ملحامية بهيئة بني مالل

ضد : مليكة  ل دلوني ومن م ها

كتابة  مصلحة  رئيس  ي لن 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 2023 أبريل   11 بني مالل أنه بتاريخ 

ب د  لزو ل   على  لساعة  لو حدة 

بهذه  ملحكمة  بقاعة  لبيوعات 

ذي  لل قار  باملز د  ل لني  بيع  سيقع 

 10/48557 رقم   لرسم  ل قاري 

و لكائن ا2»  « لزيتوا   مللك  ملسمى 



3575 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

 بمد2نة بني مالل  ملحل  ملدعو أوالد 

سنتيار وهو   23 آر   1 عياد مساحته 

عبارة عن أرض بها بنا2ة فيال سكنية 
صالوا  به  سفلي  طابق  من  تتكوا 

ومرحاض  وسيجور  ومطبخ  كبير 

من 2تكوا  علوي  وطابق   وحد2قة 

مرحاض  ودوش  ودوش  بيوت  ا   

وسطب، لها و جهتيا  ألولى تطل جهة 

جهة  ليميا  تطل  و لثانية   لشمال 

 : كالتالي  حدودها  ا2  رقم  لقط ة 

ساحة  وشماال  للسكنى،  فيال  غربا 

مع  ممر  وشرقا  لوقوف  لسيار ت، 

جهة  ومن  للفيال،  تاب ة  حد2قة 

 ليميا مدخل خاص بالفيال.

لبيع  حدد  لثمن  الفتتاحي  وقد 

درهم،   1.600.000 مبلغ  في   ل قار 

وعلى من رست عليه  ملز 2دة أا 2ؤدي 

و جب   %  3 زيادة  مع  فور    لثمن 

 لخزينة  ل امة.

2مكن  من  مل لومات  وللمزيد 

 التصال بقسم  لتنفيذ ت  لقضائية 

دفتر  على  لالطالع  بهذه  ملحكمة 

 لشروط و لتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء : صالح مسضق

56

 ملحكمة  البتد ئية ببني مالل

قسم  لتنفيذ  ملدني

إعالا عن بيع عقار باملز د  ل لني
ملف  لتنفيذ  رقم 2022/6101/1812

لفائدة : ورثة محمد كريم بن عمر

2نوب عنهم :  ألستاذ جمال  لد2ن 

 لنابل�سي  ملحامي بهيئة بني مالل

ضد : عائشة كريم بنت عمر

كتابة  مصلحة  رئيس  ي لن 

 لضبط لدى  ملحكمة  البتد ئية بني 

2023 على  11 أبريل  مالل أنه بتاريخ 

بقاعة   لساعة  لو حدة ب د  لزو ل  

بيع  سيقع  بهذه  ملحكمة   لبيوعات 

ويت لق  ألمر  لل قار  باملز د  ل لني 

طابق  من  بالد ر  لسكنية  ملكونة 

سفلي وطابق أول وسطب تتو جد بحي

  لنصر زنقة 16  لرقم ا5 بوعشوش 

بني مالل  لبالغة مساحتها  الجمالية 

 لتقريبية حو لي 65 متر مربع حدودها 

لو لد  لطرفيا  قد2م  منزل   : كالتالي 

وغروبا رحو، ويمينا قد2ما لكبير فاتب 

وحاليا عي�سى موالي محمد وشماال 

 لزنقة.

لبيع  حدد  لثمن  الفتتاحي  وقد 

 ل قار في مبلغ 370.000 درهم، وعلى 

2ؤدي  أا  عليه  ملز 2دة  رست  من 

و جب   %  3 زيادة  مع  فور    لثمن 

 لخزينة  ل امة.

2مكن  من  مل لومات  وللمزيد 

 التصال بقسم  لتنفيذ ت  لقضائية 

دفتر  على  لالطالع  بهذه  ملحكمة 

 لشروط و لتحمالت.
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

 إلمضاء : صالح مسضق

57

 ملحكمة  البتد ئية ببني مالل
قسم  لتنفيذ  ملدني ببني مالل

 ملحكمة  لتجارية بمكناس

ملف رقم : 2022/6101/2409

بيع عقار باملز د  ل لني 
لفائدة : أحمد بروك.

ذ/ لحسيا  ملر بط   : عنه  2نوب 

 ملحامي بهيئة بني مالل.

ضد : ليلة  لس يد ومن م ها.

كتابة  مصلحة  رئيس  ي لن 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

ببني مالل  نه بتاريخ 18 أبريل 2022 

ب د  لزو ل  على  لساعة  لو حدة 

بقاعة  لبيوعات بهذه  ملحكمة سيقع 

لل قار ذي  لرسم  باملز د  ل لني  بيع 

10/85487  مللك  ملسمى   ل قاري 

بمدبنة  1ا»  لكائن  «ت اونية  المل 

مالل  ملحل  ملدعو  م  لطهر  بني 

مساحته 80 سنتيار  ملتكوا من بنا2ة 

ثاني  ذ ت سفلي وطابق  ول وطابق 

بالتر جع وسطب.

لبيع  حدد  لثمن  الفتتاحي  وقد 

مبلغ  في  طرف  لخبير  من   ل قار 

900.000 درهم.

وعلى من رست عليه  ملز 2دة  ا 

2ؤدي  لثمن فو ر مع زيادة 3 % و جب 
 لخزينة  ل امة.

2مكن  من  مل لومات  وللمزيد 
 التصال بقسم  لتنفيذ ت  لقضائية 
دفتر  على  لالطالع  بهذه  ملحكمة 

 لشروط و لتحمالت.
 المضاء : رئيس مصلحة كتابة  لضبط

70

املحكمة االبتدائية بالناضور
مكتب  لسجل  لتجاري

بيع أصل تجاري
ملف  رقم 2023-01
حساب رقم 11320

بمقت�سى عقد رسمي حرر بمكتب 
بالناضور  موثق   ألستاذ زهير رشاد، 
فوت   ،2022 ديسمبر   23 بتاريخ 
بن  لطاهر،  لساكن  محمد   لسيد 
زنقة عيا حرودة   9 بالد ر  لبيضاء 
10 حي ر سيا،  5 شقة  درج ب طابق 
للسيدة  سية  لبارودي،  ألصل 
د ر  حي   لتجاري،  لكائن  ل روي 
وهو عبارة   لشباب  قليم  لناضور، 
«صيدلية  تحمل  سم  عن صيدلية 

بن  لطاهر».
تحت  بالسجل  لتجاري  و ملقيدة 
رقم : 37464 من  لسجل  إل2ضاحي.

تقبل  لت رضات  مام  ملحكمة 
)مكتب  لسجل   البتد ئية بالناضور 
 لتجاري( د خل أجل 15 2وما  ملو لية 
للنشرة  لثانية تطبيقا للمادة 84 من 

ظهير فاتب أغسطس 1996.
 لنشرة  ألولى 
للخالصة و إلشارة

59 مكرر

املحكمة االبتدائية  بالصويرة
مكتب  لسجل  لتجاري

ملف رقم : 2023/07

حساب رقم : 9559

عقد بيع أصل تجاري 
إا رئيس كتابة  لضبط باملحكمة 
أسفله  بالصويرة  ملوقع   البتد ئية 

2صرح :
أنه بمقت�سى  ل قد  ل رفي  ملؤرخ 

في 10 2نا2ر 2023 و ملؤذى عنه رسوم 

 لتسجيل بتاريخ 18 2نا2ر 2023.

لشهب،  ميلود  باع  لسيد 
بطاقته  لوطنية  مغربي  لجنسية، 
بتاريخ  مزد د   ،N117220 رقم 
بالرقم  و لساكن   ،1978/09/26
186  لتجزئة  لخامسة  لصويرة، 
من   %  50 جميع حصته  ملتمثلة في 
عناصره  بجميع   الصل  لتجاري 
 6 بالرقم  و مل نوية،  لكائن   ملاد2ة 
أمينة  اللة  زنقة  عمارة  لهشماوي 
نشاط  ملمارسة   لصويرة،  ملستغل 
بالسجل  لتجاري  و ملسجل  مط م، 
بالصويرة،  باملحكمة  البتد ئية 
بثمن   ،11268 تحت  لرقم  لتحليلي 
قدره 100.000 درهم، لفائدة  لسيد 
كد ري عبد  ملجيد، مغربي  لجنسية، 
للبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 
بتاريخ  مزد د   ،N337584 رقم 
بالرقم  و لسكن   ،1989/10/14
تجزئة  لبحيرة  لشطر  لر بع   292

 لصويرة.
وعليه ف لى د ئني  لبائع  ملذكور 
مكتب  بت رضاتهم  لى  2تقدمو   أا 
 لسجل  لتجاري بهذه  ملحكمة د خل 
أجل 2بتدئ من تاريخ نشر هذ   العالا 
 الول وينتهي في  ليوم  لخامس عشر 

من نشر  العالا  لثاني.
 لنشرة  ألولى 

 المضاء : 

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

73 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعالا عن بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2023/01
حساب رقم : 19716

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
باع  لسيد   2007 ديسمبر   11
لبطاقة  حسن،  لحامل  ملغاري 
 K179958 رقم   لت ريف  لوطنية 
لبجاوي،  موالي  دريس  للسيد 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 
55ااXA2  ألصل  لتجاري  رقم 
 ملسجل تحت رقم 36204 باملحكمة 
و لكائن  بالخميسات،   البتد ئية 
حي  لفرح،   ،2 رقم  مريرت  بزنقة 

تيفلت وهو عبارة عن مقهى بجميع 

و ملقدر  و مل نوية  عناصره  ملاد2ة 

بثمن 100.000 درهم.
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لذلك فإا جميع  لت رضات 2جب 

باملحكمة  بكتابة  لضبط  أا توضع 
أجل  د خل  بالخميسات   البتد ئية 
تاريخ  من  2وما   )15( عشر  خمسة 

صدور  لنشرة  لثانية.
 لنشرة  ألولى 

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

79 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهار بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2023/01
حساب خصو�سي رقم :  3اا31

 بيع أصل تجاري
بمقت�سى عقد موثق حرر بمكتب 
 ألستاذة  لسفني لبنى موثقة بمد2نة 
 2022 ديسمبر   29 بتاريخ   لقنيطرة 
باعت  لسيدة   سليمة بورزة، مغربية 
253717،  ألصل  أب   : رقم ب.ت.و 
 لتجاري  ملستغل كمقهى  لكائن ب 
ز وية   8 رقم  129  لطابق  لسفلي 
س يد  لد ودي وشارع مصر  لقنيطرة 
لدى  بالسجل  لتجاري  و ملقيد 
بالقنيطرة تحت   ملحكمة  البتد ئية 
 175.000 مبلغ  مقابل   75122 رقم 
لفائدة فؤ د شقروف مغربي  درهما 

.XA5055 رقم ب ت و
ف لى د ئني  لبائ ة  ملذكورة أعاله 
أا 2تقدمو  بت رضهم لدى  ملحكمة 
أجل د خل  بالقنيطرة    البتد ئية 
تاريخ  لنشرة  من  2وما  بتد ء   15   
من مدونة   84  لثانية طبقا للفصل 

 لتجارة.
 لنشرة  لثانية

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

مريم  لحو�سي

منتدب قضائي من  لدرجة  ملمتازة

74 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
ملف رقم 2023/03
حساب رقم 13591

تقد2م أصل تجاري حصة في شركة
في  مساهمة  عقد  بمقت�سى  
 2023 2نا2ر   16 في  شركة  ملؤرخ 

في مر قب  لحسابات  ملؤرخ   وتقرير 

 13 2نا2ر 2023، وبطلب مودع بكتابة 

قدم  2023 2نا2ر   23  لضبط بتاريخ 

أميا غازي،  لحامل    لسيد محمد 
رقم  لبطاقة  لت ريف  لوطنية 
Q263578  ألصل  لتجاري  ملسمى 
تغزوت  نزكاا»  لكائنة  «صيدلية 
بشارع 3 مارس قسارية بدرلي محل 2 
و 3 شارع محمد  لخامس حي  لحسني 
بالسجل  لتجاري   و ملسجل   نزكاا 
51172 بالسجل  لتحليلي  تحت رقم 
في  لشركة  كحصة  بهذه  ملحكمة، 
 STE PHARMACIE»  ملدعوة 
 «TAGHZOUTE INEZGANE
ذ ت  محدودة  ملسؤولية  شركة 
مقرها  و لكائن   لشريك  لوحيد 
أعاله. إليه  بنفس  ل نو ا  ملشار 
مصلحة  رئيس  ي لن  عليه  وبناء 
كتابة  لضبط لكل ذي مصلحة أا 
على  لتقد2م  ملذكور   لت رضات 
هذه  ملحكمة  ضبط  بكتابة  تودع 
عشرة  أقصاه  لخمسة  أجل  د خل 
للنشرة  لثانية  )15(  ملو لية  2وما 

طبقا للمادة 84 من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  ألولى 

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

80 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بإنزكاا
ش بة  لسجل  لتجاري

إعالا عن إشهار شر ء أصل تجاري
ملف رقم 2023/02
حساب رقم اا133

بمقت�سى عقد شر ء أصل تجاري 
ذ/عبد  طرف  ل دالا  من  منجز 
كيدو،  وذ/ ملختار  أحربيل   ل زيز 
و ملودع   2022 ديسمبر   29 مؤرخ في 
بكتابة  لضبط بتاريخ 10 2نا2ر 2023.
توفيق  ليوسفي،   شترى  لسيد 
رقم  لبطاقته  لوطنية   لحامل 
هللا  عبد  من  لسيد   JB535551
لبطاقة  لت ريف  مجدي،  لحامل 
مجموع  ألصل   N22803  لوطنية 
 لتجاري  ملنصب على  ملحل  لكائن 
 39 رقم  بركة،  بن  بشارع  ملهدي 
 لدشيرة  لجهاد2ة،  نزكاا و ملسجل 
بهذه  ملحكمة  بالسجل  لتجاري 
تحت رقم 43186 بثمن إجمالي قدره 

80.000 درهم.

رئيس  ي لن  لسيد  عليه  وبناء 
ذي  لكل  كتابة  لضبط  مصلحة 
أا  لت رضات على  لشر ء  مصلحة 
هذه  ضبط  بكتابة  تودع   ملذكور 
15 2وما   ملحكمة د خل أجل أقصاه 
للمادة  للنشرة  لثانية طبقا   ملو لية 

84 من مدونة  لتجارة.
 لنشرة  لثانية

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

67 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالا عن بيع أصل تجاري

ملف رقم 2023/01
حساب رقم 29306

في  مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  ومسجل   2022 ديسمبر   15
باع  لسيد عالل   2022 ديسمبر   16
لبطاقة  لت ريف  جوي،  لحامل 
إلى  لسيد   M30856 رقم   لوطنية 
لبطاقة  جوي،  لحامل  حسن 
 M271984 رقم   لت ريف  لوطنية 
ب  لفرع  ألصل  لتجاري  لكائن 
باح،  لحي  باح  زنقة  لهاشمي  ا1   
بالسجل   لبرتغالي  لجد2دة  ملسجل 
وذلك  302ا3  رقم  تحت   لتجاري 
و لكيفية  ملذكورة  حسب  لشروط 

في  ل قد.
تقبل  فإا  لت رضات  وعليه 
باملحكمة  البتد ئية  بكتابة  لضبط 
من  2وما   15 أجل  د خل  بالجد2دة 

تاريخ  لنشرة  لثانية.
 لنشرة  لثانية

 ملشرف على مصلحة  لسجل  لتجاري

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أصل تجاري

ملف  لبيع رقم 2022/29
حساب رقم 42006

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  ومسجل   2022 25 نوفمبر 
باع  لسيد   2022 ديسمبر  فاتب 
لبطاقة  فاطيا  لحامل  عبد  لكريم 
 M309899 رقم   لت ريف  لوطنية 
إلى  لسيد طارق هيال  لحامل لبطاقة

 M590775   لت ريف  لوطنية رقم 

لفرع  ألصل  لتجاري  ملسجل 

ا3721  بالسجل  لتجاري تحت رقم 

و لكائن بنجمة  لجنوب III سفلي رقم 

عمارة   FD1.FD2.FD3.FDا.FD5

اD طريق سيدي بوزيد  لجد2دة.

و لكيفية  وذلك حسب  لشروط 

 ملذكورة في  ل قد.

تقبل  فإا  لت رضات  وعليه 

باملحكمة  البتد ئية  بكتابة  لضبط 

من  2وما   15 أجل  د خل  بالجد2دة 

تاريخ  لنشرة  لثانية.
 لنشرة  لثانية

 ملشرف على مصلحة  لسجل  لتجاري

73 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
ش بة  لسجل  لتجاري

ملف رقم : 2023/02

كتابة  مصلحة  رئيس  ي لن 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بمقت�سى  ل قد  أنه  بتارود نت 

بتاريخ   ل رفي  ملصحح  إلمضاء 

بتاريخ  و ملسجل   2023 2نا2ر   12 

16 2نا2ر 2023 قدمت  لسيدة هدى 

لبطاقتها  لوطنية  غازي،  لحاملة 
Q313123  ألصل  لتجاري  رقم 

عن  عبارة  هو  لها  لذي   ململوك 

تارود نت،  صيدلية  تدعى  صيدلية 

 72 بالرقم  مركزها  لرئي�سي   لكائن 

تارود نت  ساحة  ل لوييا،  و73 

و ملسجل بمصلحة  لسجل  لتجاري 

باملحكمة  البتد ئية بتارود نت تحت 

رقم 50ا25 كحصة في شركة في طور 

 STE PHARMACIE  لتأسيس تدعى 

 TAROUDANT ASSARAG SARL

AU بقيمة 2.275.653,55 درهم.

وعليه فإا جميع  لت رضات تقدم 

د خل خمسة عشر )15( 2وما  ملو لية 

للنشرة  لثانية.

 لنشرة  ألولى 

52 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتارودانت
ش بة  لسجل  لتجاري

ملف رقم 2023/01
ي لن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 
بتارود نت  لدى  ملحكمة  البتد ئية 
أنه بمقت�سى  ل قد  ل رفي  ملصحح 
 2022 ديسمبر   29 بتاريخ   إلمضاء 
 2022 ديسمبر   29 بتاريخ  و ملسجل 
عبد  قدم  لسيد  لسماللي  ل لمي 
لبطاقته  لوطنية    ل الي،  لحامل 
JB191726  ألصل  لتجاري  رقم 
عن  عبارة  هو  له  لذي   ململوك 
صيدلية  لبلد2ة  تدعى  صيدلية 
 لكائن مركزها  لرئي�سي بمركز  ساكي 
و ملسجل  تارود نت  إقليم  تالوين 
بمصلحة  لسجل  لتجاري باملحكمة 
في  كحصة  بتارود نت   البتد ئية 
تدعى  طور  لتأسيس  في  شركة 
بقيمة   STE LA SANTE D’ASSKI

720.000 درهم.
جميع  لت رضات  فإا  وعليه 
15 2وما  ملو لية للنشرة  تقدم د خل 

 لثانية.
 لنشرة  لثانية

66 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2023/1
رقم 33253

بتاريخ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
شركة  باعت   2022 نوفمبر   25
شركة  ش.ذ.م.م   DALIA JAMILA
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد ممثلة من طرف  لسيد حسن 
لبطاقة  لت ريف  لغريب،  لحامل 
لفائدة   AB99897 رقم   لوطنية 
ش.ذ.م.م   DALYA NAJD شركة 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ممثلة 
من طرف  لسيدة حليمة عبدالوي، 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحاملة 
A398993،  ألصل  لتجاري  رقم 
حصيا،  بسال  لجد2دة،   لكائن 
رشيد  موالي  شارع   تجزئة  لوفاء، 
رقم 165،  لقرية باسم DALYA  ملقيد 

بالسجل  لتجاري رقم 33253.

وتقبل  لت رضات بمصلحة كتابة 

أجل  د خل  لدى  ملحكمة   لضبط 

أقصاه خمسة عشر )15( 2وما  بتد ء 

من تاريخ  لنشرة  لثانية.
 لنشرة  لثانية

72 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف  لتنفيذ رقم : 

2022/6101/6767

بيع عقار محفظ باملز د  ل لني

قضاء  ألسرة  قسم  رئيس  ي لن 

بالتوثيق وشؤوا  لقاصرين   ملكلف 

أا  بتمارة  باملحكمة  البتد ئية 

 7 بتاريخ  سيقع  باملز د  ل لني  بي ا 

على  لساعة  ل اشرة   2023 أبريل 

لبيع  هذه  ملحكمة  بمقر  صباحا 

نصيب  ملحجور عليه للملك  ملسمى 

ذي  لرسم  ل قاري رقم   «83 «غيثة 

38/18693  لكائن بتمارة.

رقم  غيثة  بتجزئة   ل قار  لكائن 

و ملتكوا  سنتيار   97 مساحته   ،83

من طابق أر�سي وآخر علوي،  لطابق 

ومطبخ  غرف  على  2حتوي   ألر�سي 

ومرحاض  بالفناء  ملغطى  متصل 

ومرحاض  مغسلة  ال2دي  به  ودوئ 

وفناء غير مغطى ومرآب.

على  2حتوي   لطابق  ألول 

صالوا وغرفتيا بكل و حدة خز نة 

وبالكوا  مغطى  فناء  به  حائطية 

مغسلة  به  ودش  ومرحاض  ومطبخ 

 ال2دي ومرحاض، و لسطب خال من 

 لبناء ت.

لفائدة  لسيدة عتيقة مونوش.

رضو ا  على  لسيد   لحاجرة 

مونوش.

لبيع  حدد  لثمن  الفتتاحي  وقد 

 ل قار باملز د  ل لني في حدود نصيب 

 ملحجور عليه  لسيد رضو ا مونوش 

2ؤدي من  درهم،   115.700 في مبلغ 

رسا عليه  ملز د  لثمن ناجز  مع زيادة  

3% لفائدة  لخزينة  ل امة.

وعلى  لر غبيا في  ملشاركة في  ملز د 

 لحضور في  ليوم و لساعة  ملحدد2ن 

لذلك بمقر  ملحكمة  البتد ئية بتمارة 

كل من وللمزيد من  مل لومات 2مكن 

 التصال بمكتب  لتنفيذ حيث 2وجد 

ملف  إلجر ء ت.
عن رئيس كتابة  لضبط

1

 ملحكمة  البتد ئية بتمارة

إعالا عن بيع عقار محفظ

 باملز د  ل لني

ملف  لتنفيذ  رقم 

2022/6101/6768

قضاء  ألسرة  قسم  رئيس  ي لن 

بالتوثيق وشؤوا  لقاصرين   ملكلف 

بي ا  أا  بتمارة  باملحكمة  البتد ئية 

أبريل   7 بتاريخ  باملز د  ل لني سيقع 

على  لساعة  ل اشرة صباحا   2023

بقاعة  لبيوعات بمقر هذه  ملحكمة 

لبيع نصيب  ملحجور عليه في  ل قار 

 ملسمى « ظهر  لحولي»  لكائن ب مالة 

 لصخير ت تمارة.

من  ألرض  لفالحية   ل قار جزء 

بمز رع  لنويفات قيادة عيا   لكائنة 

أرض  لحاج  قبلة  2حدها  عتيق 

وشماال  أرض  ملكي  ويمينا   لر �سي 

عبد  ل الم  لقادري   رض  لحاج 

 لرباطي وغربا  رض عبد  لرحماا بن 

 ملكي.

قدور  بن  لحمر  لفائدة  لسيد 

 لحاجر على  لسيد لحمر  ل ربي.

لبيع  حدد  لثمن  الفتتاحي  وقد 

 ل قار باملز د  ل لني في حدود نصيب 

 889.920 مبلغ  في  عليه   ملحجور 

عليه  ملز د  رسا  من  2ؤدي  درهم، 

لفائدة   %  3 زيادة  مع  ناجز    لثمن 

 لخزينة  ل امة.

وعلى  لر غبيا في  ملشاركة في  ملز د 
 لحضور في  ليوم و لساعة  ملحدد2ن 
بمقر  ملحكمة  البتد ئية  لذلك 
بتمارة وللمزيد من  مل لومات 2مكن 
 التصال بمكتب  لتنفيذ حيث 2وجد 

ملف  إلجر ء ت.
عن رئيس كتابة  لضبط

58

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملف  لبيع : 2022/07
رسم شر ء أصل تجاري

يشهد  ملنتدب  لقضائي  ملكلف 
بابتد ئية  بالسجل  لتجاري 

بنسليماا، و ملوقع أسفله.
على  ل قد  ل دلي  بناء  أنه 
نوح  تلقاه  ل دليا  ملصطفى   لذي 
بتاريخ  فرحة  ملؤرخ  وبوش يب 
بتاريخ و ملوثق   2022 أكتوبر   6 
بتاريخ و ملسجل   2022 نوفمبر   8 

إ2د ع رقم 12853   ،2022 نوفمبر  ا 
توصيل   ،11835 باالستخالص  أمر 
و ملصادق   7010548228227 رقم 
2022، باع بموجبه  عليه 16 نوفمبر 
 : رقم  بطاقته  متلوف  رشيد   لسيد 
TA27310، و لساكن بحي اللة مريم 
 -  116  : باء  لرقم  بلوك   لثانية، 
بنسليماا، للسيد2ن بوشرة لحمامي 
TA90456،  لساكنة،  رقم  بطاقتها 
5 زنقة  ألف  مجموعة  كريم   حي 
وهند  ملخنتر  بنسليماا   -  6 رقم 
 : اXA5537،  لساكنة  بطاقتها 
بنسليماا  بنسليماا،  أوالد  دو ر 
جميع  ألصل  لتجاري  مناصفة 
 مل د «كمخبزة» و لكائن بحي  لنجمة 
بنسليماا،   -  11 رقم   11 بلوك 
بابتد ئية  بالسجل  لتجاري  و ملقيد 
بنسليماا تحت رقم : 10706 تحليلي 

بثمن إجمالي قدره 1.500 درهم.
تقبل  لت رضات  وعليه 
ش بة  لسجل  بابتد ئيةبنسليماا، 
 لتجاري د خل أجل 15 2وما  ملو لية 

للنشرة  لثانية.
 لنشرة  ألولى 

13 مكرر
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املحكمة االبتدائية  بقلعة 

السراغنة
مصلحة كتابة  لضبط

بيع أصل تجاري 
2023/05

حساب رقم : 9586

كتابة  مصلحة  رئيس  ي لن 

بقل ة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 لسر غنة  نه بمقت�سى عقد توثيقي 

مؤرخ في 16 ديسمبر 2022،  ومسجل 

ببني   2022 ديسمبر   20 بتاريخ 

2اسيا  لروي�سي  باع  لسيد  مالل، 

قل ة  رقم 662   I  لساكن بحي  لهناء 

 لسر غنة،  لحامل لبطاقة  لت ريف 

للسيد   Y356530 رقم   لوطنية 

أوالد  بدو ر  حمزة  لري�سى  لساكن 

 لغازي أوالد ي قوب قل ة  لسر غنة، 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 
Y437622،  ألصل  لتجاري  رقم 

 لكائن بالحي  لصناعي رقم 81 قل ة 

لصيدلية   لسر غنة  ملخصص 

و مل نوية  عناصره  ملاد2ة  بجميع 

بهذه  بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

بثمن   16206 رقم  تحت   ملحكمة 

إجمالي قدره 120000.00 درهم.

تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

بمكتب  لضبط باملحكمة  البتد ئية 

بقل ة  لسر غنة د خل أجل 15 2وما 

 ملو لية للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى 
 المضاء : رئيس مصلحة كتابة  لضبط

71 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية  بقل ة  لسر غنة
مصلحة كتابة  لضبط

حساب رقم : 9587

بيع أصل تجاري 
2023/06

كتابة  مصلحة  رئيس  ي لن 

بقل ة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 لسر غنة أنه بمقت�سى عقد توثيقي 

مؤرخ في 16 ديسمبر 2022، ومسجل 

بتاريخ 20 ديسمبر 2022 ببني مالل،  

باع  لسيد محمد توفيق  لحسناوي 

بزنقة سكية رقم   ملرد �سي  لساكن 

مكرر  لحمرة بتانة سال،  لحامل  ا 

رقم  للبطاقة  لت ريف  لوطنية 

2اسيا  لروي�سي  للسيد   ،AB46603

 لساكن بحي  لهناء 1 رقم 662 قل ة 

 لسر غنة،  لحامل لبطاقة  لت ريف 

Y356530،  الصل  رقم   لوطنية 

رقم   2 بحي  لنخلة   لتجاري  لكائن 

قل ة  لسر غنة  ملخصص   273

 PHARMACIE لصيدلية تحت  سم 

عناصره  ملاد2ة  بجميع   ،INAS

و ل نوية و ملسجل بالسجل  لتجاري 

 14426 رقم  تحت  بهذه  ملحكمة 

بثمن إجمالي قدره 00.000ا درهم.

تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

بمكتب  لضبط باملحكمة  البتد ئية 

بقل ة  لسر غنة د خل أجل 15 2وما 

 ملو لية للنشرة  ألولى و لثانية.

 لنشرة  ألولى 
 المضاء : 

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

72 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية  بقل ة  لسر غنة
مصلحة كتابة  لضبط

إعالا عن تقد2م أصليا تجارييا 

كحصة في شركة

ملف رقم : 2023/01

حساب رقم : 9521

ملحق ت د2لي

ي لن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 

باملحكمة  البتد ئية بقل ة  لسر غنة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   أنه 

بتاريخ  ومسجل   2022 ديسمبر   30 

9 2نا2ر 2023 بقل ة  لسر غنة، فوت 

 لسيد حسن بوشريط،  لساكن بحي 

 لهناء 1 فيال رقم 29 قل ة  لسر غنة، 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

ذ ت  إلى  لشركة   Y22364 رقم 

وحيد بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 BOUCHRIT HASSAN  ملسماة 

SARL AU  ألصليا  لتجارييا  لكائنيا 

قل ة  مر كش،  نحو   8 رقم  بطريق 

« ستغالل  ل   لسر غنة  ملخصص 

و» الستير د  خدمات»  محطة 

 1 بلوك  لنخلة  2ا7  ب   و لتصد2ر» 

عناصره  بجميع  قل ة  لسر غنة 

هذه  في  كحصة  و مل نوية   ملاد2ة 

 لشركة و ملسجليا بالسجل  لتجاري 

بهذه  ملحكمة تحت رقم 4660 بثمن 

إجمالي قدره 1.273.000 درهم.

تسجل  فإا  لت رضات  وذلك 

بمكتب  لضبط باملحكمة  البتد ئية 

بقل ة  لسر غنة د خل أجل خمسة 

عشر )15( 2وما  ملو لية للنشرة  ألولى 

و لثانية.

 لنشرة  ألولى 
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

51 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت

ملف رقم 2022/25

حساب رقم 6324

تقد2م أصل تجاري حصة في شركة

بمقت�سى  ل قد  ل رفي  ملؤرخ 

قدم  لسيد   2022 أكتوبر  فاتب  في 

خالد سليم  لحامل لبطاقة  لت ريف 

كافة  ألصل   BH228291  لوطنية 

 لتجاري  لذي هو عبارة عن صيدلية 

ود د2ة  شبار   125 برقم  و لكائن 

و ملقيد  تزنيت  بون ماا  نزرباا 

لدى  ملحكمة  بالسجل  لتجاري 

 12298  البتد ئية بتزنيت تحت رقم 

و مل نوية  عناصره  ملاد2ة  بجميع 

ذ ت  ملسؤولية  في  لشركة  كحصة 

 STE PHARMACIE  ملحدودة 

 BOUNAAMANE TIZNIT SARL

 500.000.00  : ب  قوم  و لذي   AU

درهم.

تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بمكتب 

عشرة  أجل  لخمسة  د خل  بتزنيت 

للنشرة  لثانية  )15(  ملو لية  2وما 

طبقا للمادة 84 من مدونة  لتجارة.

تحت جميع  لتحفظات.

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط
 لنشرة  ألولى

53 مكرر

 ملحكمة  البتد ئية بتيزنيت

ملف رقم 2023/1

حساب رقم 6468

تفويت أصل تجاري
بمقت�سى عقد هبة عدلي مضمن 

بتاريخ  9ا  كناش  ألمالك   132 برقم 

15 ديسمبر 2022 توثيق تيزنيت.

أمبارك  جيخي  وهب  لسادة 

وإبر هيم  جيخي  و حمد  جيخي 

و لحسن  جيخي  وعائشة  جيخي 

لفائدة  لسيد  لحسيا  جيخي، 

جميع   ،JE261523 رقم  وطنيته 

نصيبهم من  ألصل  لتجاري ملؤسسة 

سيارة  لت ليم  لجنوب  ململوك لهم 

حجي  لكائن  فاطمة  موروثتهم  من 

19 شارع سيدي عبد  لرحماا  برقم 

بالسجل  لتجاري   و ملسجل  تيزنيت 

تحت رقم 6240 باملحكمة  البتد ئية 

بتيز2نت، مقابل مبلغ قدره 150.000 

درهم.

تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بمكتب 

بتيز2نت د خل أجل 2بتدئ من تاريخ 

في  ليوم  وينتهي  نشر  إلعالا  ألول 

للنشرة  )15(  ملو لي  عشر   لخامس 

مدونة  من   84 للمادة  طبقا   لثانية 

 لتجارة.

 لنشرة  ألولى 
تحت جميع  لتحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

54 مكرر
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 ملحكمة  البتد ئية بتيزنيت

ملف رقم 2022/18

حساب رقم 6407

تفويت أصل تجاري

بموجب  ل قد  ل رفي لهبة أصل 

تجاري  ملؤرخ في 10 نوفمبر 2017.

وهب  لسيد  لحسيا  لحسني، 

لفائدة   ،J31166 رقم  وطنيته 

ـ رقم  وطنيته  س يد  لحسني   بنه 

جميع  ألصل  لتجاري   JE145897

شارع   177 برقم  للمحل  لكائن 

باب  لخميس سيدي عبد  لرحماا 

بالسجل  لتجاري   تيزنيت و ملسجل   

تحت رقم 7716 باملحكمة  البتد ئية 

عناصره  ملاد2ة  بجميع  بتيز2نت 

 : قدره  إجمالي  بثمن  و مل نوية 

50.000 درهم.

تسجل  فإا  لت رضات  وبذلك 

ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بمكتب 

عشر  أجل  لخامس  د خل  بتيز2نت 

للنشرة  لثانية  2وما  ملو لية   )15(

طبقا للمادة 84 من مدونة  لتجارة.

 لنشرة  ألولى 
تحت جميع  لتحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

55 مكرر



عدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) الجريدة الرسمية3580  

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 
 2023 2نا2ر  ا2  بتاريخ   2023/126
على  مللك  ملسمى  سيجري   لذي 
ذي  لرسم  ل قاري  « لحوزية با» 
بتجزئة  13/29366  لكائن  رقم 
وعقد بيع  ا   لحوزية بلوك ب بق ة 
 13/29366 رقم  للرسم  ل قاري 
2022  ملتو جد  ماي  ا  بتاريخ 
بالجماعة  لتر بية  لقنيطرة  مللحقة 
5، د ئرة أوالد  وجيه، إقليم   إلد رية 
 لقنيطرة،  بتد ء من تاريخ 12 فبر 2ر 
2023 إلى غا2ة 22 فبر 2ر 2023 بحث 
مشروع  لترخيص  شأا  في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 
هكتار  لفائدة   0,007 سقي مساحة 
لبطاقة  ربيع  ومغار  لحامل   لسيد 

.G485164 لت ريف  لوطنية 
14

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  ل لني

وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 
 2023 2نا2ر  ا2  بتاريخ   2023/101
على  مللك  ملسمى  سيجري   لذي 
«ضوميا  مضا» ذي  لرسم  ل قاري 
بني  بقبيلة  R/7308  لكائن  رقم 
بتاريخ  57  مالك وشهادة إد رية رقم 
وشهادة  ستغالل   2022 2ونيو   28  
رقم 9/2022 بتاريخ 6 ديسمبر 2022 
 ملتو جد بالجماعة  لتر بية بني مالك 
سوق  د ئرة  عودة،  بن  قرية  قيادة 
إقليم  لقنيطرة،   ألرب اء  لغرب، 
إلى   2023 فبر 2ر   8 من تاريخ   بتد ء 
2023 بحث علني في شأا  17 فبر 2ر 
مشروع  لترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 
2,3872 هكتار  لفائدة  لسيد  دريس 
لبطاقة  لت ريف  سكودة  لحامل 

.GB102348 لوطنية 
15

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  ل لني

وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 
 2023 2نا2ر   25 بتاريخ   2023/104
على  مللك  ملسمى  سيجري   لذي 
«بالد بن رقية 3» ذي  لرسم  ل قاري 
بقبيلة  R/24140  لكائن  رقم 
منطقة  دو ر  لد2اسرة   لخلوط 
وذي  جنوب»   - « لصوير   لضم 
 2018 فبر 2ر   26 بتاريخ  عقود كر ء 
و20 فبر 2ر 2018 و13 فبر 2ر 2018 
و21 فبر 2ر 2018 و13 فبر 2ر 2018 
موالي  بالجماعة  لتر بية   ملتو جد 
بوسلهام،  موالي  قيادة  بوسلهام 
إقليم  لقنيطرة،  لالميمونة،  د ئرة 
إلى   2023 13 فبر 2ر   بتد ء من تاريخ 
2023 بحث علني في شأا  23 فبر 2ر 
مشروع  لترخيص بإنجاز ثقب وجلب 
 ملاء منه، من أجل سقي مساحة 11 
هكتار  لفائدة  لسيد محمد  لبقالي 
لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

.K81706
16

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  ل لني

وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 
 2023 2نا2ر   25 بتاريخ   2023/130
من  جلب  ملاء  على  سيجري   لذي 
و د ورغة  ملتو جد بالجماعة  لتر بية 
ورغة،  د ئرة  ملر بيب،  قيادة  ملر بيب 
إقليم سيدي قاسم،  بتد ء من تاريخ 
13 فبر 2ر 2023 إلى 23 فبر 2ر 2023 
بحث علني في شأا مشروع  لترخيص 
أجل  من  ورغة  و د  من  بجلب  ملاء 
قصد  مقلع  مشروع  ستغالل 
لفائدة شركة   ستخر ج مو د  لبناء 
 MANAGEMENT CARREIRE
في   TRANSPORT ET TRAVAUX
شخص ممثلها  لقانوني  لسيد فؤ د 
لبطاقة  لت ريف  سليم  لحامل 

.GN100582 لوطنية 
17

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  ل لني

وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 
 2023 2نا2ر  ا2  بتاريخ   2023/129
على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 
) لشيت(»ذي  لرسم   7 « لحسنية 
عقد  وذي   30/9737 عدد   ل قاري 
و لخاص  بيا  لقطاع  ل ام  شر كة 
باملشروع  لألر �سي  لفالحية  ملت لق 
 (AO N° 03/17/R(  5192 رقم 
زير رة  بالجماعة  لتر بية   ملتو جد 
إقليم  د ئرة  لشر ردة،  قيادة زير رة، 
تاريخ من  قاسم،  بتد ء   سيدي 

12 فبر 2ر 2023 إلى 22 فبر 2ر 2023 
بحث علني في شأا مشروع  لترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 
لفائدة  هكتار    3,56 مساحة  سقي 
AGRO LEGHZAL SARL  لشركة 
ممثلها  لقانوني  شخص  في  ممثلة 
ستار  لحامل لبطاقة  لت ريف  هناء 

.D548149 لوطنية 
18

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  ل لني

وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 
 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/107
على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 
ذي  لرسم  ل قاري   «2466 «مهد2ة 
13/94289  ملتو جد بالجماعة  رقم 
 ،2  لتر بية  ملهد2ة  مللحقة  إلد رية 
إقليم  لقنيطرة،  مهد2ة،  باشوية 
إلى   2023 فبر 2ر   8 من تاريخ   بتد ء 
علني  بحث   2023 فبر 2ر   17 غا2ة 
بإنجاز  مشروع  لترخيص  شأا  في 
ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي  
حد2قة  ملنزل مساحة 0,008 هكتار  
لفائدة  لسادة عادل حلو ني وسهام 
لبطاقتي  لت ريف  زوير  لحامال 
.AB251843 و AB2لوطنية 75ا0ا 
19

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/108

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

رقم  ذي  لرسم  ل قاري  «دويمية» 

بالجماعة  13/11974  ملتو جد 

سيدي  د ئرة  بل امري،  د ر   لتر بية 

سليماا،  سيدي  إقليم  سليماا، 

إلى   2023 فبر 2ر   8 من تاريخ   بتد ء 

علني  بحث   2023 فبر 2ر   17 غا2ة 

بإنجاز  مشروع  لترخيص  شأا  في 

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  هكتار    2,8068 مساحة 

لحسن  لكحولي   لسيد  لكحولي 

لبطاقتي  لت ريف   لحسيا  لحامال 

.GA19737 و GA19739 لوطنية 

20

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   19 بتاريخ   2023/102

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

B  لكائنة  قط ة أرضية فالحية رقم 

ذي  غار  باز  باملحل  ملسمى  د و 

 362 ص  ا53  ض ب دد  عقد كر ء 

 ملتو جد بالجماعة  لتر بية تكريكرة، 

إقليم  فر ا،  بتد ء  قيادة  ركالوا، 

إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   16 من تاريخ 

2023 بحث علني في شأا  22 فبر 2ر 

مشروع  لترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

فنيدي  لفائدة  لسيد  هكتار ت   5

نور  لد2ن  لحامل لبطاقة  لت ريف 

.BH3لوطنية 3939ا 

21

 III. - إعالنات إدارية
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/115

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

كر ء  عقد  ذي  و 2بضاا  تامرة 

364  ملتو جد  ص   537 ب دد  ض 

قيادة  بالجماعة  لتر بية تمحضيت، 

إقليم  فر ا،  أو  عمالة  تمحضيت، 

2023 إلى  20 فبر 2ر   بتد ء من تاريخ 

علني  بحث   2023 فبر 2ر   27 غا2ة 

بإنجاز  مشروع  لترخيص  شأا  في 

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  هكتار ت  1532,ا  مساحة 

 GREEN ATLAS GLORY شركة 

 D’INVESTISSMENT AGRICOLE

شخص  في   ET D’ELEVAGE SARL

ممثلها  لقانوني.

22

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/110

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

موضوع  م روف  عيا  ت اونية 

ذي   67/4725 رقم   لرسم  ل قاري 

282  ملتو جد   عقد إر ثة ض ب دد 

بالجماعة  لتر بية آ2ت بورزين، د ئرة 

إقليم  لحاجب،  بتد ء   لحاجب، 

إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   20 من تاريخ 

2023 بحث علني في شأا  27 فبر 2ر 

وجلب  بئر  بإنجاز  مشروع  لترخيص 

أجل  الست ماالت  من  منه،   ملاء 

 ملنزلة وإرو ء  ملاشية وسقي مساحة 

بنز2د2ة  لفائدة  لسيد  هكتار ت   5

لبطاقة  لت ريف  خالد  لحامل 

.M93682 لوطنية 

23

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   23 بتاريخ   2023/75

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

رقم  ذي  لرسم  ل قاري   1  مبر2ك 

5/80951  ملتو جد بالجماعة  لتر بية 

سيدي سليماا مول  لكيفاا، قيادة 

مكناس،  إقليم  أو  عمالة  مجاط، 

2023 إلى  20 فبر 2ر   بتد ء من تاريخ 

علني  بحث   2023 فبر 2ر   27 غا2ة 

بإنجاز  مشروع  لترخيص  شأا  في 

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  لسيد  هكتار ت   5 مساحة 

لبطاقة  س يد،  لحامل  عبيدي 

.D657980 لت ريف  لوطنية 

24

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2022/106

 لذي سيجري على  ل قار  ملسمى ميز 

موضوع  لرسم  ل قاري   لسودري 

رقم  عقد شر ء   ذي   K/3107 رقم 

وفاتب   09/04 بتاريخ   90/2021

بالجماعة  2021  ملتو جد  2ونيو 

عيا  د ئرة  بوبيدماا،  آ2ت   لتر بية 

إقليم  لحاجب،  بتد ء  تاوجد ت، 

إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   20  من تاريخ 

2023 بحث علني في شأا  27 فبر 2ر 

مشروع  لترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1 من أجل سقي مساحة  منه،   ملاء 

هكتار  لفائدة  لسيد  لهاللي محسن، 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

.GN142776

25

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني

وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   19 بتاريخ   2023/99

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

 د و فتيرة ذي عقد كر ء أرض فالحية 

2022  ملتو جد  بتاريخ فاتب سبتمبر 

قيادة  تكريكرة،  بالجماعة  لتر بية 

  ركالوا، إقليم  فر ا،  بتد ء من تاريخ 

فبر 2ر   22 إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   16

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

وجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز   لترخيص 

 منه، من أجل سقي مساحة 5 هكتار  

خالد،  لحامل  لفائدة  لسيد  للبار 

.ZT21448 لبطاقة  لت ريف  لوطنية

26

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني

وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/105

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

رقم  ذي  لرسم  ل قاري  فتاح 

16/19832  ملتو جد بالجماعة  لتر بية 

تيفلت،  د ئرة  علي  ولحسن،   2ت 

تاريخ  من   إقليم  لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   23 إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   17

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

وجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز   لترخيص 

 4,83 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

هكتار  لفائدة  لسيد ل شيري مر د، 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

.AB85801

27

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/109

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

فد ا  لرمل ذي  لرسم  ل قاري رقم 

81/14183  ملتو جد بالجماعة  لتر بية 

 2ت بويحيى  لحجامة، د ئرة تيفلت، 

تاريخ  من   إقليم  لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   23 إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   17

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

وجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز   لترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 0,2246 

هكتار  لفائدة  لسيد  دري�سي جو د، 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

.XA2379ا

28

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/111

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

ذي  لرسم  ل قاري  فد ا  لطانجي 

بالجماعة  16/38826  ملتو جد  رقم 

د ئرة  سيدي  لغندور،   لتر بية 

إقليم  لخميسات،   لخميسات، 

إلى   2023 17 فبر 2ر   بتد ء من تاريخ 

علني  بحث   2023 فبر 2ر   23 غا2ة 

بإنجاز  مشروع  لترخيص  شأا  في 

من أجل سقي  منه،  بئر وجلب  ملاء 

لفائدة  لسيد  هكتار    5 مساحة 

روجي عبد  لحفيظ،  لحامل لبطاقة 

.D389495 لت ريف  لوطنية 

29
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني

وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/112

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

فد ا  لحاج قاسم ذي عقدي شر ء 

 ض ب دد 92 ص 82 وعدد 67 ص 98 

 ملتو جد  بالجماعة  لتر بية  2ت ميموا، 

إقليم  لخميسات،  د ئرة  لخميسات، 

إلى   2023 17 فبر 2ر   بتد ء من تاريخ 

علني  بحث   2023 فبر 2ر   23 غا2ة 

بإنجاز  مشروع  لترخيص  شأا  في 

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

مساحة 2 هكتار  لفائدة  لسيد نيفار 

لبطاقة  لت ريف  عبد هللا،  لحامل 

.X334867 لوطنية 

30

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني

وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/113

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

عيا  لجوهرة 83 ذي  لرسم  ل قاري 

بالجماعة  81/14708  ملتو جد  رقم 

د ئرة تيفلت،   لتر بية عيا  لجوهرة، 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   23 إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   17

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

وجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز   لترخيص 

صناعة  لحليب  أجل  من  منه، 

 AJYAL LAIT ومشتقاته لفائدة شركة

SARL في شخص ممثلها  لقانوني.

31

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/114

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

رقم  ذي  لرسم  ل قاري  بئر  غيول 

بالجماعة  16/35212  ملتو جد 

تيفلت،  د ئرة   لتر بية مقام  لطلبة، 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   23 إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   17

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

وجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز   لترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 5 هكتار  

حاتم،  محمد  خز ني  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

.FA59690

32

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
وكالة  مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو   لحوض  ملائي 

 2023 2نا2ر   20 بتاريخ   2023/116

على  ل قار  ملسمى  سيجري   لذي 

رقم  ذي  لرسم  ل قاري   لتازية 

16/8018  ملتو جد بالجماعة  لتر بية 

تيفلت،  د ئرة  علي  ولحسن،   2ت 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   23 إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   17

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

وجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز   لترخيص 

 0,81 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

لفائدة  لسيد  لسالوي عبد  هكتار  

لبطاقة  م ه،  لحامل  ومن   الله 

.D46649 لت ريف  لوطنية 

33

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر    20 بتاريخ  ح.ج/2023/118 

على  ل قار  سيجرى  2023  لذي 

ذي  «فد ا ر س  لس يدي»   ملسمى 

07ا  ص   310 ض برقم  رسم شر ء 

سيدي  بالجماعة  لتر بية   ملتو جد 

إقليم  تيفلت،  د ئرة  عبد  لرز ق، 

 17 تاريخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   23 غا2ة  إلى   2023 فبر 2ر 

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

 لترخيص بإنجاز بئر وجلب  ملاء منه، 

2ا3ا,0  مساحة  سقي  أجل  من 

لفائدة  لسيدة  لخالدي  هكتار ، 

لبطاقة  لت ريف  رحمة،  لحاملة 

.C273602 لوطنية رقم 

34

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر    20 بتاريخ  ح.ج/2023/100 

2023  لذي سيجرى على  ل قار ت 

وملك  «ملك  حيزوا   ملسماة 

ذ ت  مصطفى»  وملك   1  حيزوا 

 81/11014 رقم   لرسوم  ل قارية 

ورقم 81/11012  ورقم 81/11018 

بالجماعة  لتر بية سيدي   ملتو جدة 

إقليم  تيفلت،  د ئرة  عبد  لرز ق، 

 17 تاريخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   23 غا2ة  إلى   2023 فبر 2ر 

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

 لترخيص بإنجاز بئر وجلب  ملاء منه، 

من أجل سقي مساحة 1,50 هكتار ، 

مصطفى،  عصماا  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

.B621382 رقم

35

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر    16 بتاريخ  ح.ج/2023/87 

على  ل قار  سيجرى  2023  لذي 

 ملسمى «فد ا  لج بوب» ذي  لرسم 

16/24213  ملتو جد  رقم   ل قاري 

بالجماعة  لتر بية  2ت علي  ولحسن، 

إقليم  لخميسات،  تيفلت،  د ئرة 

إلى   2023 13 فبر 2ر   بتد ء من تاريخ 

علني  بحث   2023 فبر 2ر   20 غا2ة 

بإنجاز  مشروع  لترخيص  شأا  في 

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  لسيد  هكتار ،   5 مساحة 

لبطاقة  ميموا،  لحامل  بلغربي 

.S811247 لت ريف  لوطنية رقم 

36

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر    16 بتاريخ  ح.ج/2023/89 

على  ل قار  سيجرى  2023  لذي 

ذي  لرسم   «1 «ظهر  لسما   ملسمى 

81/18811  ملتو جد  رقم   ل قاري 

عيا  لجوهرة،  بالجماعة  لتر بية 

إقليم  لخميسات،  تيفلت،  د ئرة 

إلى   2023 13 فبر 2ر   بتد ء من تاريخ 

علني  بحث   2023 فبر 2ر   20 غا2ة 

بإنجاز  مشروع  لترخيص  شأا  في 

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  هكتار ،   1,0843 مساحة 

فاتن،  طاهيري  ل الوي   لسيدة 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحاملة 

.A3272رقم 1ا

37



3583 الجريدة الرسميةعدد 5756 - فاتب ش باا ااا1 )22 فبر 2ر 2023) 

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني

مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر    16 بتاريخ  ح.ج/2023/90 

على  ل قار  سيجرى  2023  لذي 

ذي   «2/53-1 علي  «موالي   ملسمى 

 16/73429 رقم   لرسم  ل قاري 

بالجماعة  لتر بية  2ت   ملتو جد 

إقليم  د ئرة  لخميسات،  ميموا، 

 13 تاريخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   20 غا2ة  إلى   2023 فبر 2ر 

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

 لترخيص بإنجاز بئر وجلب  ملاء منه، 

هكتار ،   3 مساحة  سقي  أجل  من 

لفائدة  لسيد حنوش 2حيى،  لحامل 

رقم  لبطاقة  لت ريف  لوطنية 

.SH144660

38

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني

مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر    16 بتاريخ  ح.ج/2023/91 

على  ل قار  سيجرى  2023  لذي 

 «1 ولجة  ل طار  «فد ا   ملسمى 

وفد ا ولجة  ل طار 2 ذي عقد شر ء 

158  ملتو جد  ص   107 برقم  ض 

بالجماعة  لتر بية  2ت ميموا، د ئرة 

إقليم  لخميسات،   لخميسات، 

إلى   2023 13 فبر 2ر   بتد ء من تاريخ 

علني بحث   2023 فبر 2ر   20 غا2ة 

بإنجاز  مشروع  لترخيص  شأا  في   

ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل سقي 

لفائدة  هكتار ،   0,9561 مساحة 

لبطاقة  بجا،  لحاملة  طويه   لسيد 

.X121984 رقم   لت ريف  لوطنية 

39

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر    16 بتاريخ  ح.ج/2023/92 

على  ل قار  سيجرى  2023  لذي 

محمد  لشريف»  «سيدي   ملسمى 

ذي مطلب  لتحفيظ رقم 81/3662 

عيا  بالجماعة  لتر بية   ملتو جد 

إقليم  تيفلت،  د ئرة   لجوهرة، 

 13 تاريخ  من   لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   20 غا2ة  إلى   2023 فبر 2ر 

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

وجلب  ملاء  ثقب  بإنجاز   لترخيص 

 1,50 مساحة  سقي  أجل  من  منه، 

مر د،  د2ب  لفائدة  لسيد  هكتار ، 

لبطاقة  لت ريف  لوطنية   لحامل 

.Aرقم 31321ا

40

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر   ا2  بتاريخ  ح.ج/2023/127 

على  ل قار  سيجرى  2023  لذي 

 ملسمى «عمر» ذي رسم ملكية 260 

ص 187  ملتو جد بالجماعة  لتر بية 

د ئرة  لخميسات،  ميموا،   2ت 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   27 إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   21

2023 بحث علني في شأا مشروع

وجلب  ثقب  بإنجاز    لترخيص 

أجل  الست مال  من  منه،   ملاء 

 ملنزلي و رو ء  ملاشية وسقي مساحة 

لفائدة  لسيد  لد ودي  هكتار ،   2

لبطاقة  لت ريف  محمد،  لحاملة 

.X80285 لوطنية رقم 

41

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر    23 بتاريخ  ح.ج/2023/123 

على  ل قار  سيجرى  2023  لذي 

ذي  لرسم   «25 ف  « ملجد   ملسمى 

16/17302  ملتو جد  رقم   ل قاري 

بالجماعة  لتر بية  لخميسات، 

إقليم  باشوية  لخميسات، 

تاريخ من    لخميسات،  بتد ء 

27 فبر 2ر  2023 إلى غا2ة   20 فبر 2ر 

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

وجلب  ثقب  بإنجاز   لترخيص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيدة  هكتار ،   0,0055

لبطاقة  سهام،  لحاملة   وعطي 

.XA55722 رقم   لت ريف  لوطنية 

42

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني
مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر    23 بتاريخ  ح.ج/2023/122 

على  ل قار  سيجرى  2023  لذي 

مطلب  ذي  «فرشاشة»   ملسمى 

81/3285  ملتو جد  رقم   لتحفيظ 

عيا  لجوهرة،  بالجماعة  لتر بية 

د ئرة تيفلت، إقليم  لخميسات،

  بتد ء من تاريخ 20 فبر 2ر 2023 

بحث   2023 فبر 2ر   27 غا2ة  إلى 

مشروع  لترخيص  شأا  في  علني 

من  منه،  وجلب  ملاء  بئر  بإنجاز 

هكتار ،   1,17 مساحة  سقي  أجل 

لفائدة  لسيد أنس ريوص و لسيدة 

لبطاقتي  موصيلي،  لحامليا  جميلة 

 D862461 رقم    لت ريف  لوطنية 

.TA90905 و

43

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  ل لني

مد2ر  أصدره  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

2نا2ر    23 بتاريخ  ح.ج/2023/124 

على  ل قار  سيجرى  2023  لذي 

إشهاد  ذي  «فد ا  ملرس»   ملسمى 

 277 ص   275 برقم  ض  وأبر ء 

198 ص  موضوع مخارجة ض برقم 

بالجماعة  لتر بية  ا25  ملتو جد 

د ئرة  لخميسات،  سيدي  لغندور، 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

فبر 2ر   27 إلى غا2ة   2023 فبر 2ر   20

مشروع  شأا  في  علني  بحث   2023

 لترخيص بإنجاز بئر وجلب  ملاء منه، 

 0,2220 مساحة  سقي  أجل  من 

فوزية  لفائدة  لسيدة  هكتار ، 

لبطاقة  لت ريف  وهدي،  لحاملة 

.A358672 لوطنية رقم 

44
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