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الطريق  بتثنية  اق�شي  البامة  املنفبة  من  أنه  يبلن  التخلي  مقرا  مشروع 

الوطنية اقم 8 الرابطة بي  ااونات وفاف ما بي  النقطة الكيلومترية 

800+788 والنقطة الكيلومترية 850+ 80  مقطع ااونات أوالد داود) 

178 ويؤذ  بموجعه بالتخلي عن ملكية البقااات الالزمة بإقليم ااونات  ..... 
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SOCIETE EVELUX
SARL

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
الشركاء قراوا  (،2023 يناير) (10 

ما يلي):
حل الشركة.

محسن) بوعالكة  السيد  تبيي  
كمصفي للشركة.

 7 مقر اصفية الشركة هو):)شقة)
عمااة)26)أبواب سال البيايدة سال.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضعط  بكتابة  القانوني 
بتاايخ بسال  االبتدائية   املحكمة 
25)يناير)2023)احت اقم)1  0 .

مقتطف وبيا 

1 P

استيثاقية ميموزا
مكتب قانوني للمحاسعة

التحكيم التجااي الدولي والوساطة
الطابق األول إقامة بال اوزا اقم)3)القنيطرة

الهااف):)037.37.65.62

سني بيب
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك منفرد
اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : 59 إقامة موالي 
ععد البزيز شااع موالي ععد البزيز

القنيطرة
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك منفرد
حرا) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 2022 نوفمبر) (17 بتاايخ) بالقنيطرة 
 2022 نوفمبر) (31 بتاايخ) واملسجل 
مسؤولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 
بميزاتها) منفرد  بشريك  محدودة 

التالية):

بيب«) »سني  (: التسمية)

ش.ذ.م.م.ش.م.

صيانة) (- اإلشهاا) (: الهدف)

اإلعالميات)-)استيراد واصدير.

املقر االجتماعي):)59)إقامة موالي)

ععد البزيز شااع موالي ععد البزيز،)

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)حدد في معلغ)100.000 

من) حصة  (1000 إلى) مقسم  داهم 

داهم للحصة كلها مكتتعة) (100 فئة)

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم.

نواا) يوسف  السيد  (: التسيير)

ديسمبر) (31 بتاايخ) مزداد  مغربي 

1985)بفرنسا مدة غير محدودة.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التسجيل ام باملحكمة االبتدائية)

بتاايخ) (67 71 بالقنيطرة احت اقم)

29)نوفمبر)2022.
لإلشااة والتنبيه

2 

ABB
شركة مجهولة

وعنوا  مقرها االجتماعي : 37-38

اجزئة الكولي  2 سيدي مبروف

الداا العيضاء
اأسمالها : 30.557.100 داهم

اقم التقييد في السجل التجااي : 

39581

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املنبقد بتاايخ)28)سبتمبر)2022)اقرا)

استمراا الشركة في مزاولة نشاطها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ العيضاء) بالداا   التجااية 
 989- اقم) احت  (2023 فبراير) (7  

.857 6 
3 P

شركة سوجيفيكوم

STE BINTRAN
SARL

الجمبية) قراا  بمقت�شى 
املنبقدة) البادية  الغير  البامة 
 STE لشركة) (27/12/2022 يوم)
BINTRAN SARL)ومقرها االجتماعي)

اقم)5)زنقة)7)بنسودة فاف.
حل الشركة.

محمد) لكحل  السيد  تبيي  
لتصفية الشركة.

 5 احديد عنوا  التصفية في اقم)
زنقة)7)بنسودة فاف.

لدى) القانوني  اإليداع  ام 
اقم) احت  بفاف  التجااية  املحكمة 
6136/2023)بتاايخ):)09/02/2023.
4 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE
 IBNOU EL KHATIB
الهااف):)0535280535

Comptable_zaroili@hotmail.fr

من مسير شركـة

SOCIETE SOFORDIV
شركة محدودة املسؤولية

اأسمالها االجتماعي : 100.000 
داهم

املقر االجتماعي : عمااة بوغالال، 
اقامة عمراني حي موالي يوسف، 

اازة

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
الوحيد) قراالشريك  (0 /01/2023
 »SOCIETE SOFORDIV« لشركة)
اأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 
100.000)داهم،)ومقرها االجتماعي):)
حي) عمراني  اقامة  بوغالال،) عمااة 

موالي يوسف،)اازة ما يلي):
االستيراد) (: نشاط) حذف 

والتصدير.)
 négoce(:(إضافة نشاط

اإليداع) ام  (: القانــوني) اإليداع 
الضعط) كتابة  لدى  القانوني 
يوم) بتازة  االبتدائية  للمحكمة 
2023/02/06)احت اقم)2023/  .

إمضاء):

كمال بوغالال

5 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

الهااف):)0535280535

Comptable_zaroili@hotmail.fr

من مسير شركـة
 SOCIETE AGLO HICHAM

شركة محدودة املسؤولية
اأسمالها االجتماعي : 1.600.000 

داهم
املقر االجتماعي : دواا وااكي  
الجماعة القروية كلدما  اازة

عرفيي ) عقدين  بمقت�شى 
 2022/12/26 بتاايخ) مؤاخي  
شركة) شركاء) قرا  و2023/01/17)
 »SOCIETE AGLO HICHAM«
اأسمالها) املسؤولية  شركة محدودة 
ومقرها) داهم،) (1.600.000
الجماعة) وااكي   دواا  (: االجتماعي)

القروية كلدما  اازة ما يلي):

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املبلنو  في ميدا  اإلشهاا القانوني إثعات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال اتحمل اإلدااة أية مسؤولية فيما يتبلق بمضمو  اإلعالنات.

 I. - إعالنات قانونية
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 1.600.000 املال من) زيادة اأف 
داهما الى600.000. )داهما.)

االستيراد) (: نشاط) حذف 
والتصدير.

تغيير اسم املقر االجتماعي حيث)
مكناسة) اللوزة  صف  دواا  (: اصعم)

الشرقية اازة.
األسا�شي) القانو   على  املصادقة 

الجديد.
اإليداع) ام  (: القانــوني) اإليداع 
الضعط) كتابة  لدى  القانوني 
يوم) بتازة  االبتدائية  للمحكمة 
2023/02/07)احت اقم)7/2023 .

إمضاء):
محمد وحود

6 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING
Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE
 IBNOU EL KHATIB
الهااف):)0535280535

Comptable_zaroili@hotmail.fr

 TAZA BLOC شركـة 
شركة محدودة املسؤولية 

اأسمالها االجتماعي : 1.600.000 
داهم

املقر االجتماعي : دواا صف اللوزة 
جماعة مكناسة الشرقية

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
شركة) شركاء) قرا  (29/12/2022
محدودة) شركة  (»TAZA BLOC«

املسؤولية ما يلي):
الرفع من قيمة اأسمال الشركة)
من)1.600.000)داهم إلى)560.000.  
داهم بزيادة)2.960.000)داهم وذلك)
اجتماعية) حصة  (29.600 بخلق)

جديدة من فئة)100)داهم.
األسا�شي) القانو   على  املصادقة 

الجديد.
اإليداع) ام  (: القانــوني) اإليداع 
الضعط) كتابة  لدى  القانوني 
يوم) بتازة  االبتدائية  للمحكمة 
09/02/2023)احت اقم)51/2023.

إمضاء):
كمال بيشو

7 P

STE JOCKER CAR
SARLAU

استقالة مسير وبيع حصص وتبيي  
مسير جديد تغيير مقر الشركة

بالرباط) مؤاخ  محضر  بمتق�شى 
ام تغيير ببض) (2023 فبراير) (10 في)
القواني  األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية):
 2 3/3 تغيير املقر من املحل اقم)
محاميد) (2 3 ف) (20 اقم) املجمع 
زنقة) (9 في) (1 مراكش إلى املحل اقم)

فاطمة الفهرية الرباط.
حصص) بيع  (: الحصص) بيع 
 75.000.000 في) اقدا  التي  الشركة 
الرحما ) ععد  السيد  إلى  داهم 

الفاهم.
بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 
مقسم) داهم،) (1.500.000 قداه)
داهم) (100 1500)حصة بنسعة) على)
الصندوق) في  ودفبت  للواحدة،)

االجتماعي للشركة.
استقالة السيد ياسي  الوحداني.

من) الشركة  اداا  (: املسير) تبيي  
الفاهم) الرحما   ععد  السيد  طرف 

ملدة غير محدودة.
بكتابة) ام  (: القانوني) لإليداع 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
احت اقم السجل التجااي)165785.
8 P

 STE MISTER PREMIUM
RIDE

SARLAU
اكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 
في)10)فبراير)2022)ام وضع القواني )
محدودة) ذات  لشركة  األساسية 

املسؤولية ذات املميزات التالية):
بدو ) السيااات  كراء) (: الهدف)

سائق.
املقر):) )زنقة نوبال) )ممر)17)حي)

الرياض الرباط.
من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اكوين الشركة.

بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 
على) مقسم  داهم،) (100.000 قداه)
داهم) (100 بنسعة) حصة  (1000
داهم للواحدة،)ودفبت في الصندوق)

االجتماعي للشركة.
األاباح) من  (%5 اؤخذ) (: األاباح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.
فاطمة) السيدة  (: الحصص)

مناجلي)1000)حصة.
املجموع):)1000)حصة.

اداا الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  مناجلي  فاطمة  السيدة 

محدودة.
بكتابة) ام  (: القانوني) لإليداع 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
احت اقم السجل التجااي)166037.
9 P

 STE PREMIUM PRESTIGE
CAR

SARLAU
اكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 
في)10)فبراير)2022)ام وضع القواني )
محدودة) ذات  لشركة  األساسية 

املسؤولية ذات املميزات التالية):
بدو ) السيااات  كراء) (: الهدف)

سائق.
املقر):) )زنقة نوبال) )ممر)17)حي)

الرياض الرباط.
من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اكوين الشركة.
بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 
على) مقسم  داهم،) (100.000 قداه)
داهم) (100 بنسعة) حصة  (1000
داهم للواحدة،)ودفبت في الصندوق)

االجتماعي للشركة.
األاباح) من  (%5 اؤخذ) (: األاباح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.
إبراهيم) السيد  (: الحصص)

االداي�شي الوزيدي)1000)حصة.
املجموع):)1000)حصة.

اداا الشركة من طرف) (: التسيير)
الوزيدي) االداي�شي  إبراهيم  السيد 

ملدة غير محدودة.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

احت اقم السجل التجااي)3 1660.

10 P

STE BRAIN TRAIN
SARL

اأسيس شركة ش.ذ.م.م
في مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

اأسيس) ام  (2022 ديسمبر) (23

الشركة.

 STE BRAIN TRAIN (: االسم)

SARL

الهدف االجتماعي):)أنشطة الدعم)

والتدايس.

األول،) الطابق  (: االجتماعي) املقر 
بلوك)3،)اقم)9،)اليوسفية الشرقية،)

الرباط.
مقدااه) (: الشركة) اأسمال 

 1000 إلى) مقسم  داهم  (100.000

حصة) كل  مقداا  اجتماعية  حصة 

100)داهم.

حصة) (510 ااشكاك) حمزة 

اجتماعية.
حصة) ( 90 ااشكاك) زينب 

اجتماعية.

املدة):)99)عاما.

زينب) السيدة  تبتبر  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  ااشكاك 

محددة.

التجااية) باملحكمة  اإليداع  ام 

2023)احت) 18)يناير) بالرباط بتاايخ)
اقم السجل)79 165.

11 P

STE ILIAS VISION
SARL

اأسيس شركة ش.ذ.م.م
في مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

20)ماي)2022)ام اأسيس الشركة.

 STE ILIAS VISION (: االسم)

SARL

أخصائي) (: االجتماعي) الهدف 

نظااات.
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اقم) املنزه  حي  (: االجتماعي) املقر 
830)يبقوب املنصوا.

مقدااه) (: الشركة) اأسمال 
 1000 إلى) مقسم  داهم  (100.000
حصة) كل  مقداا  اجتماعية  حصة 

100)داهم.
حصة) (1000 هشام) نبيل 

اجتماعية.
املدة):)99)عاما.

الخراب) حمزة  يبتبر  (: التسيير)
مسير للشركة ملدة غير محددة.

التجااية) باملحكمة  اإليداع  ام 
 2022 ديسمبر) (29 بتاايخ) بالرباط 

احت اقم السجل)165163.
12 P

مكتب األستاذ ا�شى ملي 

موثق بتمااة

28)ملتقى شااع الحسن الثاني وشااع األمير)

موالي اشيد الطابق األول اقم)2)امااة املركز

شركة سجيبروماك
SO.GE.PRO.MA.C

شركة ذات مسؤولية محدودة
اأسمالها : 10.000 داهم

املقر االجتماعي : امااة دواا للوالدة 
70  مرف الخير

افويت حصص اجتماعية
محرا) اسمي  عقد  بمقت�شى 
موثق) ا�شى  ملي   األستاذ  بمكتب 
2022 يونيو) (27 بتاايخ)  بتمااة 

و 2)يناير)2023)قرا ما يلي):
على إثر وفاة السيد حسن لبسري)
احويل) ام  (2022 أبريل) (8 بتاايخ)
إلى واثته) يملكها  كا   التي  حصصه 
السيدة زينب كولحسن،)السيدة امل)
السيد طه لبسري والسيدة) الرايم،)
الشريبة) وذلك وفق  لبسري  يسرى 

االسالمية.
السيد) للمرحوم  إبراء) إعطاء)

حسن لبسري في تسيير الشركة.
خليص) املصطفى  السيد  تبيي  

كمسير لشركة.
تبديل القانو  األسا�شي للشركة.

اعبا لذلك ام تبديل املواد اقم)6،)
7)و15)من القانو  األسا�شي للشركة.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم) احت  (2023 فبراير) (6 بتاايخ)

.132923
اإلمضاء)األستاذ ا�شى ملي 

13 P

مكتب األستاذ ا�شى ملي 

موثق بتمااة

28)ملتقى شااع الحسن الثاني وشااع األمير)

موالي اشيد الطابق األول اقم)2)امااة املركز

شركة سبرولوت
SOPROLOT SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : امااة املركز البمااة 

اقم 16 املحل اقم 5

افويت حصص اجتماعية
محرا) اسمي  عقد  بمقت�شى 

موثق) ا�شى  ملي   األستاذ  بمكتب 

قرا (2022 ماي) (12 بتاايخ)  بتمااة 

ما يلي):

حسن) السيد  وفاة  إثر  على 

ام) (2022 أبريل) (8 بتاايخ) لبسري 

يملكها) كا   التي  حصصه  احويل 

كولحسن،) زينب  السيدة  واثته  إلى 

طه) السيد  الرايم،) امل  السيدة 

وفق) وذلك  لبسري  ويسرى  لبسري 

الشريبة االسالمية.

السيد) للمرحوم  إبراء) إعطاء)

حسن لبسري في تسيير الشركة.

كولحسن) زينب  السيدة  تبيي  

السبدي) الكريم  ععد  والسيد 

كمسيرين لشركة.

تبديل القانو  األسا�شي للشركة.

اعبا لذلك ام تبديل املواد اقم)6،)

7)و15)من القانو  األسا�شي للشركة.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (8 بتاايخ)

.133027

اإلمضاء)األستاذ ا�شى ملي 

14 P

 SOCIETE GROUPE DRS
MOTORS
SARL AU

اأسيس شركة
بمكناف) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاايخ)11)نوفمبر)2022،)ام اأسيس)

شركة):

 SOCIETE GROUPE (: التسمية)

DRS MOTORS SARL AU

الغرض):)االستيراد والتصدير.

 2 اقم) متجر  (: االجتماعي) املقر 

كعيش) باب  (،1 مناا) عمااة  سفلي 

مكناف.

في) الشركة  اأسمال  حدد 

 1000 داهم مقسمة على) (100.000

حصة من)100)داهم.

حددة املدة في)99)سنة ابتداء)من)

ااايخ التأسيس.

للسيد) واإلمضاء) التسيير  أسند 

إدايس الزيواني.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (6 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)السجل التجااي):)58167.

15 P

STE TAGOURET CAR
SARL AU

شركة ش.م.م لشريك وحيد

شركة محدودة املسؤولية لشريك 

الوحيد

اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : قطاع 7 اقم 71  

مالوط سيدي الطيبي القنيطرة

القنيطرة

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

ام) (2022 يناير) (18 التأسي�شي بتاايخ)

وضع نظام أسا�شي لشركة محدودة)

ذات) الوحيد  لشريك  املسؤولية 

املميزات التالية):

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية لشريك الوحيد.

الهدف االجتماعي):)كراء)السيااات)

بدو  سائق.

 STE TAGOURET (: التسمية)

CAR SARL AU

القنيطرة قطاع) (: املقر االجتماعي)

الطيبي) سيدي  مالوط  ( 71 اقم) (7

القنيطرة.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اقييدها بالسجل التجااي.

في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 1000 إلى) مقسمة  داهم  (100.000

للحصة) داهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة جميبها محراة وموزعة على)

الشكل التالي):

السيد) ملكية  في  حصة  (1000

ابراهيم بخوش.

السيد) الشركة  عينت  (: التسيير)

ابراهيم بخوش كمسير لها ملدة غير)

محدودة.

لالحتياط القانوني،) (%5 (: األاباح)

والعاقي ينقل.

إلى يناير  فاام  (: املالية)  السنة 

 31)ديسمبر.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضعط  بكتابة  القانوني 

اقم) احت  بالقنيطرة  االبتدائية 

بتاايخ (66259 التجااي)  السجل 

12)أغسطس)2022.

16 P

ائتمانية الكوادي أيوب وسلمى سوفيكاف

SOFIGAS)ش م م

مكتب املحاسعة واالستشااة القانونية

اقم)38)إقامة جنا  عالل شااع طااق

بن زياد)-)امااة

BUSINEX شركة
SARL AU

شركة ش.م.م.ش.و

اأسمالها : 100.000 داهم

السجل التجااي : 135825 

باملحكمة التجااية بالرباط
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بمقت�شى الجمع البام غير البادي)

قرا) (2022 أغسطس) (15 بتاايخ)

 BUSINEX لشركة) الوحيد  الشريك 

التبديالت) ش.م.م.ش.و  (SARL AU

التالية):

من اقم) (: احويل املقر االجتماعي)

الرابع،) الطابق  صنباء،) شااع  (،11

بن) السفير  (،321 اقم) إلى  الرباط 

ديونز،) شااع  نواا،) اوش  عائشة 

الطابق) الثاني،) السفير  جوهرة 

الثاني،)اقم)19،)الداا العيضاء.

تبديل القانو  األسا�شي للشركة.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضعط  بكتابة  القانوني 

فبراير) (8 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)5 1330.

عن النسخة والنص

ائتمانية الكوادي أيوب وسلمى) سوفيكاف)

17 P

J-COSTA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الواحد

ش.م.م.ش.و

مقرها االجتماعي : 7  شااع عمرو 

ابن الباص إقامة إسماعيل مكتب 

  القنيطرة

سجلها التجااي 57577 

القنيطرة

املؤاخ) البام  الجمع  بمقت�شى 

املسير) قرا  (2023 يناير) (18 بتاايخ)

التبديالت التالية):

أمن) (: الحالي) النشاط  تبديل 

بالنشاط) الخاصة  أو  البامة  املعاني 

التالي):

جملة ااجر  (: الرئي�شي)  النشاط 

)أو ااجر اجزئة للدااجات النااية.

أنشطة أخرى):)ااجر قاطع الغياا)

التجزئة) اجااة  في  واإلكسسوااات 

للدااجات النااية.

تغيير اسم الشركة)J-COSTA)بدال)

 LYNX VIGILANCE SERVICES من)

.SARL

األسا�شي) النظام  على  املوافقة 

املحدث.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط 

بتاايخ (9 215  بالقنيطرة احت اقم)

2)فبراير)2023.

عن النسخة والنص

18 P

OPENPAY شركة
ش.م.م 

اأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بالداا)

ام) (2022 نوفمبر) (16 يوم) العيضاء)

املسؤولية) محدودة  شركة  اأسيس 

ذات الخصائص التالية):

التسمية):)OPENPAY)ش.م.م.)

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية.

اطوير اطعيقات وبرامج) (: الهدف)

الكمعيوار.

وأنظمة) اإلدااية  االستشااات 

الدفع.

شااع) (،332 (: االجتماعي) املقر 

الشقة) (5 الطابق) الروداني  ابراهيم 

21)إقامة الريحا  حي املباايف الداا)

العيضاء.

املدة):)99)سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

قداه) معلغ  في  االجتماعي  الرأسمال 

 100 إلى) مقسمة  داهم  (100.000

حصة اجتماعية قيمة الواحدة)100 

من) ومحراة  مكتتعة  جميبها  داهم 

الشركاء)ومقسمة على الشكل اآلتي):

لبرو�شي فدوى)500)حصة.

بلبقول املهدي)500)حصة.

املمثلة) الحصص  مجموع 

للرأسمال االجتماعي):)1000)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاام يناير)

إلى)31)ديسمبر.

السيدة) الشركة  يسير  (: التسيير)

بلبقول) والسيد  لبرو�شي  فدوى 

املهدي ملدة غير محدودة.

اقييد) ام  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجااي  بالسجل  الشركة 

املحكمة التجااية بالداا العيضاء)يوم)

27)يناير)2023)احت الرقم)3726.

19 P

 SOCIETE
SWAMTECHNOLOGY

SARL AU

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

26)ديسمبر)2022،)قرا مسير الشركة)

ما يلي):

حل الشركة

 SWAMTECHNOLOGY SARL AU

نهائيا.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضعط  بكتابة  القانوني 

بتاايخ بسال  االبتدائية   املحكمة 

9)فبراير)2023)احت اقم)0 05 .

مقتطف وبيا 

20 P

MIZUPRINT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

اأسمالها : 80.000 داهم

البنوا  : 31 زنقة ماااير ععد السالم

بن محمد، مكتب اقم 2، فالفلواي

إقامة اياض الزيتو ، القنيطرة

السجل التجااي : 68157

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

اأسيس) ام  (2023 فبراير) (2 بتاايخ)

شركة ذات الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

 MIZUPRINT SARL (: التسمية)

AU

الشريك):)السيد حمزة الرمدي.

النشاط التجااي):)مطعبة.

ععد) ماااير  زنقة  (31 (: البنوا )

(،2 اقم) مكتب  محمد،) بن  السالم 

الزيتو ،) اياض  إقامة  فالفلواي،)

القنيطرة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجااي.

احديد) ام  (: الشركة) اأسمال 

داهم) (80.000 بمعلغ) الرأسمال 

حمزة) للسيدة  بالكامل  مملوكة 

حصة) (800 إلى) ومقسمة  الرمدي،)

بقيمة)100)داهم للحصة.

ام تبيي  السيد حمزة) (: التسيير)

الوطنية) للعطاقة  الحامل  الرمدي 

في بقبة) والقاطن  (GK137186 اقم)

3)بئر الرامي) 185)زنقة املدااف شقة)

القنيطرة،)مسير قانوني للشركة.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  القانوني 

 2022 فبراير) (8 بتاايخ) بالقنيطرة 

احت اقم السجل التجااي)68157.

لإليداع والنشر التسيير

21 P

 YARA RESTAURATION ET

SERVICES

SARL

اأسيس) ام  بمقت�شى عقد عرفي 

شركة باملواصفات التالية):

 YARA (: التسمية)

RESTAURATION ET SERVICES

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

الغرض االجتماعي):)مقهى.

املقر االجتماعي):)الطابق السفلي،)

حي) إضافي،) (11 بلوك) (،200 اقم)

السالم،)سال.
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التأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

النهائي الشركة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  داهم 

اجتماعية من فئة)100)داهم للحصة)

محراة من طرف الشركاء):

 500 كبيرة) الصمد  ععد  السيد 

حصة اجتماعية.

 500 بوزكااة) عفاف  السيدة 

حصة اجتماعية.

املجموع):)1000)حصة اجتماعية.

ععد) السيد  تبيي   ام  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  كبيرة  الصمد 

غير محددة.

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاام يناير وانتهي في)

كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

احت) التجااي  بالسجل  واملسجلة 

اقم)9  37)بتاايخ)7)فبراير)2023.

22 P

EL BACHRI FOOD

SARL AU

اأسيس) ام  بمقت�شى عقد عرفي 

شركة باملواصفات التالية):

EL BACHRI FOOD(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

احضير) (: االجتماعي) الغرض 

واوزيع العطاطس الجاهزة للقلي.

املقر االجتماعي):)محل)300)اجزئة)

بيتي سكن،)عامر،)سال.

اأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

الشركة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  داهم 

اجتماعية من فئة)100)داهم للحصة)

محراة من طرف الشريك الوحيد):

 1000 البشري) ادايس  السيد 

حصة اجتماعية.

املجموع):)1000)حصة اجتماعية.

التسيير):)ام تبيي  السيد ادايس)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  البشري 

محددة.

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاام يناير وانتهي في)

كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

احت) التجااي  بالسجل  واملسجلة 

اقم)27 37)بتاايخ)6)فبراير)2023.

23 P

 SOCIETE LAACHIMMO
SAKANI

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

5)يناير)2023،)فإ  النظام األسا�شي)

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

النحو) على  خصائصها  واحد  عضو 

التالي):

 SOCIETE LAACHIMMO(:(اسم

SAKANI

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة ذات عضو واحد.

غرض الشركة):)اإلنباش البقااي.

املنظر) إقامة  الرئي�شي  املكتب 

 2 اقم) مو�شى  بني  زنقة  الجميل 

الطائرات الرباط.

اكوينها) يوم  من  سنة  (99 (: املدة)

النهائي.

ام احديد اأف املال) (: اأف املال)

داهم وهي مقسمة) (100.000 بمعلغ)

داهم) (100 بقيمة) سهم  (1000 إلى)

للسهم.

1000)سهم) السيد مراد لبشيري)

تشكل اأسمال الشركة بالكامل.

مراد) السيد  تبيي   ام  (: التسيير)

اقم) الجنسية،) مغربية  لبشيري،)

AB85801،)مديرة للشركة لفترة غير)

محددة.

السنة املالية):)اعدأ كل سنة مالية)

في فاام يناير وانتهي في)31)ديسمبر.

ام اإليداع القانوني لدى املحكمة)

التجااية بالرباط ومسجل في السجل)

بتاايخ) (165583 التجااي احت اقم)

 2)يناير)2023.

24 P

ASSURANCES EL AYACHI
اعبا لقرااات الجمع البام للشركاء)

لشركة) (2022 سبتمبر) (29 بتاايخ)

 ASSURANCES EL AYACHI SARL

اقرا ما يلي):

حل الشركة.

البيا�شي) منتصر  السيد  تبيي  

مصفي لشركة.

إقامة) (: التصفية) مكا   احديد 

(،17 شقة) (26 عمااة) (3 بلوك) ندى،)

طريق القنيطرة،)سال.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

بتاايخ) )يناير)2023)احت اقم)0306 .

25 P

SOFIGAS SARL(ائتمانية سوفيكاف ش.م.م

 اقم)38،)إقامة جنا  عالل،)شااع طااق)

بن زياد،)امااة

MODSHAIR 
SARL AU

مودشير

 شركة ذات مسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الواحد ش.م.م ش.و

مقرها االجتماعي : املحل التجااي 

اقم 16، القسمة املفرزة اقم 3 ، 

سيدي مو�شى باب املريسة، إقامة 

حليمة 1، عمااة GH2، سال

سجلها التجااي : 965 3 سال

فسخ الشركة السابق ألوانه
املؤاخ) البام  الجمع  بمقت�شى 

قرات) (2022 ديسمبر) (26 بتاايخ)

مسيرة الشركة التبديالت التالية):

فسخ الشركة السابق ألوانه.

القصري) أما   السيدة  تبيي  

كمصفي الشركة.

التجااي) املحل  (: التصفية) مقر 

(، 3 اقم) املفرزة  القسمة  (16 اقم)

إقامة) املريسة،) باب  مو�شى  سيدي 

حليمة)1،)عمااة)GH2،)سال.

اما ) السيدة  املصفية  برادة 

القصري.

ام اإليداع القانوني بكتابة الضعط)

باملحكمة االبتدائية بسال احت اقم)

2 05 )بتاايخ)9)فبراير)2023.

عن النسخة والنص

ائتمانية الكواداي أيوب وسلمى) سوفيكاف)

26 P

BM FULL SERVICES
شركة محدودة املسؤولية

اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي: 15، شااع األبطال، 

شقة اقم  ، اكدال، الرباط

اأسيس شركة
في) مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

ام) قد  بالرباط،) (2023 يناير) (13

املسؤولية،) اأسيس شركة محدودة 

والتي احمل الخصائص التالية):

BM FULL SERVICES(:(الـتـسـمـيـــة

:)مقاول أعمال) الهدف االجتماعي)

متنوعة،)اجااة.

شااع) (،15 (: االجتماعي) املقر 

األبطال،)شقة اقم) ،)اكدال،)الرباط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: الــــمـــــدة)

التأسيس.

اأسمال الشـركة):)100.000)داهم

الــمـساهـمو ):)

السيدة بسمة املكنا�شي،)القاطنة)

برقم)6)عمااة ك إقامة شمس شطر)1،)

الهرهواة امااة)؛

القاطن) املكنا�شي،) مهدي  السيد 

برقم)6)عمااة ك إقامة شمس شطر)1،)

الهرهواة امااة.
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التسـيــيــــر):)السيدة بسمة املكنا�شي،)

إقامة) ك  عمااة  (6 برقم) القاطنة 

شمس شطر)1)الهرهواة امااة.

اإليداع) اـم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني بكتابة الضعط لدى املحكمة)

 2023 فبراير) (9 في) التجااية بالرباط،)

ومسجل احت اقم)1 1660.

عن الشركة

27 P

شركة البناء مودير إكيب
شركة ذات مسؤولية محدودة 

اأسمالها : 300.000 داهم

 املقر االجتماعي : سكتوا 12 

اقم 1571 حي السالم - سال

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

الغير البادي بتاايخ)15)نوفمبر)2021 

»شركة مودير إكيب«)شركة) لشركاء)

اأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

االجتماعي) مقرها  داهم  (300.000

حي) (1571 اقم) (12 سكتوا) بسال،)

افويت) لبقد  وانفيذا  السالم،)

الحصص االجتماعية بصفة مجانية)

بي  الشركاء)اقرا ما يلي):

الجديد) التوزيع  مباينة  (- (1

لرأسمال الشركة):

 -  %81.77 السيدة اريا الركراكي)

35 2)حصة أي)3.500 2)داهم)؛

 %18.83 السيدة بسمة اشماعو)

- 565)حصة أي)56.500)داهم)؛

املجموع)100% - 3000)حصة أي)

300.000)داهم.

القانو ) من  (7 العند) تغيير  (- (2

األسا�شي.

3)-)استقالة املسير الحالي.

الركراكي) اريا  السيدة  تبيي   (- ( 

مسيرة جديدة للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (5

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

احت اقم) (2022 سبتمبر) (19 بتاايخ)

.39622

28 P

شركة هلنس خدمات
شركة ذات مسؤولية محدودة 

اأسمالها : 250.000 داهم

املقر االجتماعي : 5  زنقة صنهاجة 

الطابق األول بطانة - سال

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

الغير البادي بتاايخ)15)نوفمبر)2021 

خدمات«) هلنس  »شركة  لشركاء)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

مقرها) داهم  (250.000 اأسمالها)

زنقة صنهاجة الطابق) ( 5 اإلجتماعي)

لبقد) وانفيذا  سال  بطانة  األول 

افويت الحصص االجتماعية بصفة)

مجانية بي  الشركاء،)اقرا ما يلي):

الجديد) التوزيع  مباينة  (- (1

لرأسمال الشركة):)

 1250  -  %50 الركراكي) ٲحمد 

حصة أي)125.000)داهم)؛

حصة) (625  -  %25 اريا الركراكي)

أي)62.500)داهم

 625  -  %25 الركراكي) فاطمة 

حصة أي)62.500)داهم)؛

املجموع)100% - 2500)حصة أي)

250.000)داهم.

القانو ) من  (7 العند) تغيير  (- (2

األسا�شي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (3

االبتدائية) باملحكمة  الضعط 

بتاايخ) (39 69 اقم) احت   بسال 

9)نوفمبر)2022.

29 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

زنقة دكاا،)البمااة اقم)5)الشقة اقم)13،)

الطابق الرابع،)املحيط،)الرباط

CMTAEVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : 5 زنقة سيام، 

الطابق األول، الشقة 1 ديوا 

الجامع، الرباط

اقم السجل التجااي : 165793

اأسيس شركة
.CMTAEVENT(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الشركاء):

السيد شتواني محمد)؛

السيد الصبري مصطفى)؛

السيدة طامة صديقي.

الهدف االجتماعي):

1)-)مستودع للتبريد)؛

2)-)انظيم املناسعات.

اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

سيام،) زنقة  (5 (: االجتماعي) املقر 

الطابق األول،)الشقة)1،)ديوا الجامع،)

الرباط.

التسيير):)سيتم تسيير الشركة من)

طرف السيد شتواني محمد ملدة غير)

محددة.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجااية بالرباط.

اقم التقييد في السجل التجااي):)

ام التقييد في السجل التجااي احت)

اقم)165793)بتاايخ)2)فبراير)2023.

30 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

زنقة دكاا،)البمااة اقم)5)الشقة اقم)13،)

الطابق الرابع،)املحيط،)الرباط

SAYSSI AUDITIVE
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك منفرد

اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : اقم  31، شااع 

ععد املومن، حي العطحاء، املباايف، 

الداا العيضاء

اقم السجل التجااي : 570939

اأسيس شركة

.SAYSSI AUDITIVE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

شريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

منفرد.

كريم) السيد  (: الوحيد) الشريك 

ساي�شي.

الهدف االجتماعي):

أدوات الطب الجراحي)؛

تسويق املنتجات الطعية)؛

االستيراد والتصدير.

اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي):)اقم) 31،)شااع)

ععد املومن،)حي العطحاء،)املباايف،)

الداا العيضاء.

الشركة) تسيير  سيتم  (: التسيير)

من طرف السيد كريم ساي�شي ملدة)

غير محددة.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

بالداا) التجااية  باملحكمة  القانوني 

العيضاء.

اقم التقييد في السجل التجااي):)

ام التقييد في السجل التجااي احت)

اقم)570939)بتاايخ)7)فبراير)2023.

31 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

زنقة دكاا،)البمااة اقم)5)الشقة اقم)13،)

الطابق الرابع،)املحيط،)الرباط

MT FLY
SA

شركة مساهمة

اأسمالها : 2.096.200 داهم

 مقرها االجتماعي : شااع النخيل، 

حي الرياض، الرباط

اقم السجل التجااي : 915 8

الزيادة في اأسمال الشركة
واخفيض قيمة السهم
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البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

شركة) شركاء) قرا  االستثنائي،)

مقرها) مساهمة،) شركة  (MT FLY

حي) النخيل،) شااع  (: االجتماعي)

الرياض،)الرباط واملسجلة في السجل)

التجااي احت اقم)915 8)ما يلي):

الزيادة في اأسمال الشركة بقيمة)

داهم ليصعم اأسمال) (18.000.000

الشركة)20.096.200)داهم مع إلغاء)

لصالح) التفضيلي  االكتتاب  حق 

 ITISSALAT AL MAGHRIB(املساهم

الذي سيكو  له وحدة الحق في) (SA

االكتتاب.

بتخفيض) املال  اأف  اخفيض 

100)داهم إلى) قيمة السهم الواحدة)

الشركة) اأسمال  ليصعم  داهم  (68

16 .13.665)داهم.

تبديل القانو  األسا�شي للشركة.

وقد ام اإليداع القانوني في املحكمة)

 التجااية بالرباط بتاايخ)6)فبراير)2023 

احت اقم)132896.

للنشر واإلعال 

32 P

 MXP MOROCCO
EXPANSION PROJET

شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها : 10.000 داهم

 املقر االجتماعي : اياض العحر، 

بلوك   عمااة E الشقة 9، هرهواة، 

امااة

اقم السجل التجااي : 117273

 تغيير صالحيات مسير وامديد 
الهدف االجتماعي

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

شركة) شركاء) قرا  االستثنائي،)

 MXP MOROCCO EXPANSION

مسؤولية) ذات  شركة  (PROJET

اياض) (: االجتماعي) مقرها  محدودة،)

(،9 الشقة) (E عمااة) بلوك) ) العحر،)

امااة واملسجلة في السجل) هرهواة،)

التجااي احت اقم)117273)ما يلي):

تغيير صالحيات مسير):

قرا الجمع البام تغيير صالحيات)

مسير.

امديد الهدف االجتماعي إلى):

بيع وشراء)جميع السلع.

تبديل النظام األسا�شي للشركة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  ام 

 التجااية بالرباط بتاايخ)6)فبراير)2023 

احت اقم)132875.

للنشر واإلعال 

33 P

BFZ CONSULTING

زنقة دكاا،)عمااة)5)اقم)6،)املحيط،)الرباط

DESEFRELEC

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك منفرد

اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : 5 زنقة سيام، 

الطابق األول، الشقة 1، ديوا 

الجامع، الرباط

اقم السجل التجااي : 165789

اأسيس شركة
.DESEFRELEC(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة وذات شريك منفرد.

الشريك الوحيد):)السيد املنصواي)

ادايس.

الهدف االجتماعي):

أشغال الكهرباء)؛

مقاول في العناء)واألعمال املختلفة.

اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

سيام،) زنقة  (5 (: االجتماعي) املقر 

الطابق األول،)الشقة)1،)ديوا الجامع،)

الرباط.

التسيير):)سيتم تسيير الشركة من)

طرف السيد املنصواي ادايس ملدة)

غير محددة.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجااية بالرباط.

اقم التقييد في السجل التجااي):)

ام التقييد في السجل التجااي احت)

اقم)165789)بتاايخ)2)فبراير)2023.

34 P

EVASKIN
SARL AU

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I 
وضع) ام  بالرباط،) (2023 يناير) (27
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
واملصادقة على قانونها األسا�شي ذو)

املميزات التالية):
.EVASKIN(:(1)-)التسمية

(،11 قطاع) (: املقر االجتماعي) (- (2
الرياض،) حي  اقم) 1،) (،U1 اجزئة)

الرباط.
مركز) (: االجتماعي) الهدف  (- (3
والتنحيف) دائم  الشبر بشكل  إزالة 
واملساج) والوجه  بالجسم  والبناية 

واألظافر.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال  (- ( 
 1000 داهم مقسم إلى) (100.000 في)
للحصة) داهم  (100 فئة) من  حصة 
السيدة) ملكية  في  كلها  الواحدة،)

سكينة اشطو.
5)-)مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)

من ااايخ اأسيسها النهائي.
من) الشركة  تسير  (: التسيير) (- (6

طرف السيدة سكينة اشطو.
7)-)السنة االجتماعية):)ابتدئ من)
ديسمبر من) (31 فاام يناير وانتهي في)

كل سنة.
من) (%5 ببد خصم) (: األاباح) (- (8
القانوني) االحتياط  لتكوين  األاباح 
حسب) الشركاء) على  العاقي  يوزع 

حصص كل واحد منهم.

يوم) القانوني  اإليداع  ام  (- (II 

لدى كتابة الضعط) (2023 فبراير) (9

احت) بالرباط  التجااية   باملحكمة 
اقم)2 1330.

للخالصة والعيا 

35 P

 LA MARMITE 

MEDITERRANEENNE
SARL AU

محل اقم 7 عمااة 101، املركز 

التجااي بريستجيا، الرباط

بموجب عقد عرفي املصادق عليه)

واملسجل) (2022 ديسمبر) (22 بتاايخ)

الرباط) بمدينة  التسجيل  بمصالح 

األسا�شي إلحداث) القانو   وضع  ام 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية):

 LA MARMITE (: التسمية)

.MEDITERRANEENNE

ذات) شركة  (: القانوني) الهيكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 7 اقم) محل  (: االجتماعي)  املقر 

 عمااة)101،)املركز التجااي بريستجيا،)

الرباط.

 الهدف االجتماعي):)استغالل مطبم)

وكل ما ذكر ببند الهدف االجتماعي.
اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 

داهم) (100.000 معلغ) في  الشركة 

موزعة على)1000)حصة من فئة)100 

داهم.
اأسمال) يبود  (: الشركة) اأسمال 

بوزياني) للسيد  بالكامل  الشركة 

 100.000 معلغ) في  سليما  واملحدد 

فئة) من  حصة  (1000 امثل) داهم 

100)داهم للحصة.

فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وانتهي بتم شهر ديسمبر.

مدة الشركة):)حددت في)99)سنة.

نزيه) السيد  تبيي   ام  (: التسيير)

كمال غير شريك مسير لشركة وموقع)

بموجب) محدودة  غير  لفترة  باسمها 

بتاايخ) استثنائي  اجتماع   محضر 

22)ديسمبر)2022.
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لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد 
املحكمة التجااية بالرباط احت اقم)
سجل) (2023 فبراير) (8 بتاايخ) (1069

اجااي اقم)166017.
36 P

 LE BRUNCH 
MEDITERRANEENN

SARL AU
محل اقم 10 عمااة 101، املركز 

التجااي بريستجيا، الرباط
بموجب عقد عرفي املصادق عليه)
واملسجل) (2022 ديسمبر) (22 بتاايخ)
الرباط) بمدينة  التسجيل  بمصالح 
األسا�شي إلحداث) القانو   وضع  ام 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية):
 LE BRUNCH (: التسمية)

.MEDITERRANEENN
ذات) شركة  (: القانوني) الهيكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 10 اقم) محل  (: االجتماعي)  املقر 
 عمااة)101،)املركز التجااي بريستجيا،)

الرباط.
استغالل) (: االجتماعي) الهدف 
مقهى مثلجات ومخبزة وكل) مطبم،)

ما ذكر ببند الهدف االجتماعي.
اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 
داهم) (100.000 معلغ) في  الشركة 
موزعة على)1000)حصة من فئة)100 

داهم.
اأسمال) يبود  (: الشركة) اأسمال 
بوزياني) للسيد  بالكامل  الشركة 
 100.000 معلغ) في  سليما  واملحدد 
فئة) من  حصة  (1000 امثل) داهم 

100)داهم للحصة.
فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وانتهي بتم شهر ديسمبر.
مدة الشركة):)حددت في)99)سنة.

نزيه) السيد  تبيي   ام  (: التسيير)
كمال غير شريك مسير لشركة وموقع)
بموجب) محدودة  غير  لفترة  باسمها 
بتاايخ) استثنائي  اجتماع   محضر 

22)ديسمبر)2022.

لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد 

املحكمة التجااية بالرباط احت اقم)

سجل) (2023 فبراير) (8 بتاايخ) (1070

اجااي اقم)166019.

37 P

H2B EXPERTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إقامة قايس، عمااة E شقة 3، 

أكدال، الرباط

السجل التجااي : 88591

بتاايخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

بتاايخ) واملسجل  (2023 يناير) (6 

25)يناير)2023)ام تبديل ما يلي):

بيع)75)حصة من):

 HORWATH MAROC شركة)

AUDIT)إلى السيد العوعزاوي حناتي.

وبيع)5)حصص من):

 HORWATH MAROC شركة)

AUDIT)إلى السيد محمد الزولكامي.

استقالة السيد أديب بن ابراهيم)

وتبيي ) للشركة  كمسير  مهامه  من 

السيد العوعزاوي حناتي.

احديث النظام األسا�شي.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجااية بالرباط)

اقم) احت  (2023 يناير) (26 بتاايخ)

.132659
لإليداع والنشر

التسيير
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SHIDA PROD
SARL

اأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I

امت) (2023 فبراير) (9 يوم) بالرباط 

لشركة) التأسي�شي  القانو   صياغة 

لها الخصائص) محدودة املسؤولية،)

التالية):

.SHIDA PROD(:(التسمية

الهدف):)اصوير سينمائي.

ابن) شااع  (59 (: االجتماعي) املقر 

سينا،)شقة اقم)11،)أكدال،)الرباط.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
اأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)
في معلغ)100.000)داهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: اإلدااة)
السيد ععد هللا مبزاز.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
غاية)31)ديسمبر.

ام اإليداع القانوني وتسجيل) (- (II
الشركة بالسجل التجااي للمحكمة)
 التجااية بالرباط بتاايخ)9)فبراير)2023 

احت اقم)133103.
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STE AL ADNANE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

اأسمالها : 100.000 داهم
املقر االجتماعي : 6 زنقة ضاية عوا، 
الطابق الرابع، شقة اقم 16 أكدال، 

الرباط
اعبا ملداولة محضر الجمع البام)
فاام) بتاايخ  املنبقد  االستثنائي 

نوفمبر)2022)اقرا ما يلي):
 STE AL الشركة) اأسمال  افع 
طريق) عن  ش.م.م  (ADNANE
داهم) (100.000 مساهمة عينية من)

إلى)1.023.900)داهم.
النظام) من  (7 الفصل) وبالتالي 

األسا�شي قد ام تغييره.
 ام اإليداع القانوني بكتابة الضعط)
يوم) بالرباط  التجااية   باملحكمة 
7)فبراير)2023)احت اقم)132969.

بمثابة مقتطف وبيا 
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VDMX 
S.A.R.L

عند بشرى نبامي اقم 12 زنقة 
شنكيط اجزئة السقالة، الصويرة 

اأف ما لها : 100.000داهم
اأسيــس شركــــــة

بالصويرة) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بتاايخ)09/11/2022)ام وضع النظام)
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات شريك واحد املميزات التالية):

.VDMX S.A.R.L(:(التسمية
زنقة) (23 اقم) (: اإلجتماعي) املقر 
الطواحن الصويرة عند بشرى نبامي)
اقم)12)زنقة شنكيط اجزئة السقالة)

الصويرة.
باملغرب) الشركة  غاية  الهــدف:)
والخااج على السواء:)مقاول في إدااة)

البمليات التجااية أو الخدمات.
املــدة:)99)سنة.

ابتدئ بفاام يناير) السنة املالية:)
وانتهي في)31)دجنبر.)

اأف املال):)إ  اأسمال الشركة قد)
احدد في معلغ)100.000)داهم.

 MME للسيدة) حصة  (50
 VALERIE VAUGEIN usage
للسيد) حصة  و50) (MARLARD
 MR DAVID, MARCEL, PAUL,

 .MARLARD
اإلدااة):

 MME VALERIE(ام تبيي  السيدة
 VAUGEIN usage MARLARD
 MR DAVID, MARCEL, والسيد)
مسييرا ) (PAUL, MARLARD
للشركة ملدة غير محدودة ذات شريك)

واحد.
وقد ام اإليداع باملحكمة اإلبتدائية)
 29/11/2022 في) الـصويرة  بمدينة 
77 )السجل التجااي اقم) احت اقم)

.6  7
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 BUBBA LIFE CONCEPT &
STRATEGY

 SARL
»ملك اغدير انفلوف 1« الكاىن 
بجماعة ادو كرض بوزاما امناا 

الصويرة 
اأف ما لها : 100.000 داهم

اأسيــس شركــــــة
بالصويرة) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام وضع النظام) (12/1/2023 بتاايخ)
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات شريك واحد املميزات التالية):
 BUBBA LIFE (: التسمية)
 .CONCEPT(&(STRATEGY(SARL
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اغدير) »ملك  (: اإلجتماعي) املقر  (
 انفلوف)1«)الكاىن بجماعة ادو كرض)

بوزاما امناا الصويرة.)
باملغرب) الشركة  غاية  (: الهــدف)
والخااج على السواء:)مقاول في إدااة)

البمليات التجااية او الخدمات.
املــدة):)99)سنة.

ابتدئ بفاام يناير) السنة املالية:)
وانتهي في)31)دجنبر.)

اأف املال):)إ  اأسمال الشركة قد)
احدد في معلغ)100.000)داهم.

 MME للسيدة) حصة  (50
 ANNE-CHARLOTTE THERESE
 Mr(و50)حصة للسيد(D.MICHIELS

.ERIC YVES R. WILMOTTE
اإلدااة):

 MME السيدة) تبيي   ام 
 ANNE-CHARLOTTE THERESE
 Mr ERIC والسيد) (D.MICHIELS
مسييرا ) (YVES R. WILMOTTE
للشركة ملدة غير محدودة ذات شريك)

واحد.
وقد ام اإليداع باملحكمة اإلبتدائية)
بمدينة الـصويرة في)9/2/2023)احت)
عدد)73)السجل التجااي اقم)6579.
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شركــة اسيا كويك
ش.م.م.ش.و

SOCIETE ASIA QUICK SARL AU
الرأسمال االجتماعي : 100.000 داهم 
املقر االجتماعي : اقم 6 إقامة وسيم 
زنقة ابن عطية و زنقة سعو جليز 

مراكش
بمقت�شى البقد البرفي بتاايخ) (- (I
2021/08/26)بمراكش امت املصادقة)
ذات) للشركة  األسا�شي  القانو   على 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد)

ذات الخصائص التالية):
‘’اسيا) شركة) (: االجتماعي) اللقب 

.STE ASIA QUICK(’‘كويك
الصفة القانونية):)ش.م.م.ش.و.

إقامة) (6 اقم) (: االجتماعي) املقر 
سعو) وزنقة  عطية  ابن  زنقة  وسيم 

جليز مراكش.

الهدف االجتماعي):)مطبم،)مقهى.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

حـصة) (1.000 إلى) مـوزعـة  داهـم 

داهم) (100 فئـة) من  اجتماعية 

الوحيد) للشريك  مسندة  للواحدة 

السيد وديع اليوبي الحامل للعطاقة)

 C132861 ... للتبريف) الوطنية 

1.000)حصة اجتماعية.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد وديع اليوبي ملدة غير محدودة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (2

الضعط للمحكمة التجااية بمراكش)

وام) (08/09/2021 بتاايخ) وذلك 

اقييدها بالسجل التجااي احت اقم)

.118283
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STE ASIA QUICK
شركة ذات مسؤولية محدودة 

اأسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي : اقم 6 إقامة وسيم 
زنقة ابن عطية و زنقة سعو جليز 

مراكش
اقم السجل التجااي 118.283

البام) الجمع  ملحضر  اعبا 

ام) (0 /07/2022 بتاايخ) االستثنائي 

اقرير ما يلي):)

بثمن) اجتماعية  حصة  (950 بيع)

طرف) من  للواحدة  داهم  (100

السيد) لفائدة  اليوبي  وديع  السيد 

طعقا لبقد بيع) (Karim KHOMSSI

الحصص املوقع بي  الطرفي .

الجديد) التوزيع  فإ   وبالتالي 

على) أصعم  االجتماعية  للحصص 

النحو التالي):

 Karim KHOMSSI 950 السيد)

حصة)95.000)داهم)؛

حصة) (50 اليوبي) وديع  السيد 

5.000)داهم)؛

 100.000 حصة) (1.000 املجموع)

داهم.

ذات) شركة  من  الشركة  مروا 

مـسؤولـيـة مـحدودة لشريك وحيد الى)

شركة ذات مـسؤولـيـة مـحدودة.)

اليوبي من) السيد وديع  استقالة 

اقرا تبيي ) منصعه كمسير للشركة.)
مسيرا) (Karim KHOMSSI السيد)
جديدا للشركة.)الشركة ملزمة قانوًنا)
بجميع األعمال املتبلقة بها من خالل)
الجديد) للمسير  الوحيد  التوقيع 

.Karim KHOMSSI(السيد
القانو  األسا�شي امللقم.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة) الضعط  بكتابة  القانوني 
التجااية بمراكش يوم)19/07/2022 

احت عدد)7861. 
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 La Société PARTENAIRES
INVEST
sarl

اأسمالها 0.000  داهم
مقرها االجتماعي   زنقة الزقاق 

الطابق 1 الداا العيضاء
السجل التجااي اقم 9 03 3

بموجب محضر قراا الشركاء) (- (1
و) (02/10/2019 بتاايخ) البادي  غير 
لالكتتاب) افضيلية  افويت  عقود 

بتاايخ)10/2019/ 0)اقرا ما يلي):)

استمراا الشركة اغم الخسائر)؛

اخفيض اأسمال الشركة)؛
إلى) الشركة  اأسمال  افع 

1.000.000)داهم)؛
للقانو ) و7) (6 العنود) تغيير 

األسا�شي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

ضعط املحكمة التجااية بالداا العيضاء)

في)21/10/2019)احت اقم)29567.
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 La Société PARTENAIRES

INVEST
sarl

اأسمالها 1.000.000 داهم

مقرها االجتماعي ط.ا 3020 سيدي 

مسبود

السجل التجااي اقم 9 03 3

بموجب محضر الجمع البام) (- (1

 18/09/2020 بتاايخ) البادي  غير 

اقرا ما يلي):)

استقالة السيدة حليمة بوشامة)

من منصبها كمسيرة للشركة)؛

الفهدي) أحمد  السيد  انصيب 

كمسير جديد للشركة)؛
16)و17)من القانو ) تغيير العنود)

األسا�شي للشركة)؛

احيي  القانو  األسا�شي للشركة.

القانوني لدى كتابة) ام اإليداع  (

ضعط املحكمة التجااية بالداا العيضاء)

في)19/10/2020)احت اقم)531 2.
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لو رو�شي أنفيست
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) وضع  ام  (،2023 يناير) (3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

التسمية):)لو او�شي أنفيست.

املوضوع االجتماعي):

جميع أنشطة الفنادق،)واملطاعم،)

والسياحة)؛

اطوير،) تشييد،) بناء،) اقتناء،)

تسيير الفندق وابما بيبه)؛

استيراد واصدير املنتجات واملبدات)

املتبلقة باألعمال الفندقية)؛

إدااة حديقة األنشطة الترفيهية)؛

شقق اإليجاا،)كوخ،)إقامة مؤقتة،)

بيت من طابق واحد،)مخيمات.

 املقر االجتماعي):)إقامة السبادة)2 

حي) عمااة) 10،) أ  الطابق) - 2)

املحمدي،)أكادير.

من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

ااايخ اأسيس الشركة النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

الرأسمال في)100.000)داهم مقسمة)

إلى)1000)حصة اجتماعية من قيمة)

100)داهم لكل حصة.

البني ) ماء) الفضلي  أم  السيدة 

500)حصة اجتماعية من قيمة)100 

قداها) بمساهمة  حصة  لكل  داهم 

50.000)داهم)؛
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حصة) (500 السيد ادزاود أحمد)
داهم لكل) (100 اجتماعية من قيمة)
حصة بمساهمة قداها)50.000)داهم.
التسيير):)ام تبيي  كل من السيد)
الفضلي) أم  والسيدة  أحمد  ادازود 
ماء)البني  مسيرين للشركة ملدة غير)

محددة.
بالنسعة للتوقيع):

صحيم) بشكل  ملزمة  الشركة 
بتوقيع مشترك للسيد ادزاود أحمد)

وللسيدة أم الفضلي ماء)البني .
فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وانتهي  يناير 

سنة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بأكادير) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم) احت  (2023 فبراير) (9 بتاايخ)

.120393
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زوينا خضراء
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) وضع  ام  (،2023 فبراير) (6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):
التسمية):)زوينا خضراء.

املوضوع االجتماعي):)استشااات)-)
إدااة التدايب والدعم،)إدااة املشاايع)

الوطنية والدولية.
املنتجات،) استراايجية 

االستشااات،)وكيل األعمال.
املنتجات) واصدير  استيراد 
الزااعية بشكل عام،)مشغل وإنتاج)

املنتجات الزااعية.
الشراء،) التصدير،) االستيراد،)
الصفقات التجااية) التمثيل،) العيع،)

بجميع أنواعها.
/مكتب) موطنة) (: املقر االجتماعي)
إقامة) (8 عمااة) الطابق) ) (8 2 اقم)

خليل النخيل فونتي)-)أكادير.
من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

ااايخ اأسيس الشركة النهائي.

حدد) (: االجتماعي  الرأسمال 

الرأسمال في)100.000)داهم مقسمة)

إلى)1000)حصة اجتماعية من قيمة)

100)داهم لكل حصة):

 GAUTERON Karine السيدة)

حصة) (500  :  Maryléne Agnés

داهم لكل) (100 اجتماعية من قيمة)

قداها) 50.000  بمساهمة  حصة 

داهم).

 FABRE Gerard Jean السيد)

اجتماعية) حصة  (500  :  Pierre

حصة) لكل  داهم  (100 قيمة) من 

بمساهمة قداها) 50.000)داهم).

من) كل  تبيي   ام  (: التسيير)

 FABRE Gerard Jean Pierre السيد)

 GAUTERON Karine والسيدة)

مسيرين للشركة) (Maryléne Agnés

ملدة غير محددة.

الشركة ملزمة) (: بالنسعة للتوقيع)

لكل) بتوقيع منفصل  بشكل صحيم 

 FABRE Gerard Jean السيد) من 

 GAUTERON والسيدة) (Pierre

Karine Maryléne Agnés

فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) وانتهي  يناير 

سنة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بأكادير) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.120 09
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ARIHAT
SARL

حل مسعق
البام) الجمع  قراا  بمقت�شى  (- (I

العيضاء) بالداا  املنبقد  االستثنائي 

2022،)قرا شركاء) 13)أكتوبر) بتاايخ)

شركة) ش.م.م،) (»ARIHAT« شركة)
اأسمالها) محدودة،) مسؤولية  ذات 

مقرها) الكائن  داهم،) (100.000
زنقة) االجتماعي بالداا العيضاء) 2،)

البمراوي ابراهيم،)عما يلي):

1)-)حل مسعق للشركة ابتداء)من)

ااايخ)13)أكتوبر)2022.
القاداي) السادة  تبيي   (- (2

نبيل،) والرايس  أمي   الحساني 

كمصفي  لحسابات الشركة.

احديد مقر اصفية الشركة) (- (3

بنفس مقر الشركة االجتماعي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II

بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

 2022 ديسمبر) (19 بتاايخ) العيضاء)

احت اقم)850799.
بيا  مختصر
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EKTAR REAL ESTATE
SARL

اأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
في) أبرم  بمقت�شى عقد عرفي  (- (I

 2023 يناير) (5 بتاايخ) الداا العيضاء)

وضع) ام  املدينة،) بنفس  املسجل 

قواني  شركة ذات مسؤولية محدودة)

لها املميزات التالية :

أحمد  لحلو  السيد   : الشركاء 

.AERA CAPITAL وشركة

 EKTAR REAL ESTATE  : اإلسم 

.SARL

الهدف : تستهدف الشركة :

واطوير  األاا�شي  جميع  انمية 

البقااات وتشييد املعاني.

والشقق  البمااات  شراء  بيع، 

املعنية  األاا�شي  وكذلك  والفيالت 

والبااية.

املقر االجتماعي : 6، زنقة 38 حي 

الهناء، الداا العيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من ااايخ 

اأسيسها النهائي.

فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وانتهي في)31)ديسمبر.

داهم   1.000.000  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   10.000 إلى  مجزأة 

100 داهم للحصة الواحدة، مسددة 

لحلو  للسيد  وممنوحة  بأكملها 

 AERA أحمد 3000 حصة وللشركة

CAPITAL 7000 حصة.

لحلو  السيد  تبيي   ام   : اإلدااة 
ملدة  للشركة  اأسي�شي  أحمد كمدير 
السلطات  له  غير محدودة، وخولت 
الواسبة للتصرف باسم الشركة في 
إثعات  واجب  بدو   الحاالت  جميع 

سلطات خاصة.
األاباح  احديد  ببد   : األاباح 
لتكوين   %5 اقتطع  الصافية 
عدا  ما  والعاقي  القانوني  االحتياطي 
عليهم  يوزع  للشركاء  مغاير  قراا 
حسب نصيب كل منهم في الرأسمال.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ام   -  II
بالداا  التجااية  املحكمة  ضعط 
العيضاء بتاايخ 25 يناير 2023 احت 
التجااي  والسجل   00855588 اقم 

اقم 69 569.
بيا  مختصر
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 LA MAISON MAROCAINE
DU LIVRE

SARL
الداا املغربية للكتاب ش.م.م

وفاة مسيرين - اوسيع الهدف 
االجتماعي - تغييرات قانونية

البادي) البام  الجمع  خالل  (- (I
بالداا) املنبقد  استثنائيا  املنبقد 
ديسمبر) (22 بتاايخ) العيضاء)
 LA MAISON« للشركة) (،2022
 »MAROCAINE DU LIVRE - SARL
ش.م.م،) (- للكتاب) املغربية  الداا 
محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن) داهم،) (2.500.000 اأسمالها)
مقرها االجتماعي بالداا العيضاء)62،)

شااع موالي ادايس،)لوحظ ما يلي):
الكتاني) املسير  وفاة  (- (1
ديسمبر) (31 بتاايخ) ععد الحفيظ 

.2016
-)وفاة املسير القاداي الحساني) (2
سيدي محمد بتاايخ)17)يوليو)2020.
كانت) التي  الحصص  اوزيع  (- (3

بحوزتهم على الواثة.
القاداي) السادة  تبيي   (- ( 
يحيى) والكتاني  هشام  الحساني 
غير) ملدة  اأسيسيي   كمديرين 

محدودة.
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5)-)اوسيع الهدف االجتماعي إلى):
للمفتشي ) العيداغوجي  اكوين 

واألسااذة.
الرقمية) اإللكترونية  التجااة 

وإنشاء)املواقع اإللكترونية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II
بالداا) التجااية  املحكمة  ضعط 
 2023 فبراير) فاام  بتاايخ  العيضاء)

احت اقم)856697.
بيا  مختصر
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 ACH-CHARIKA AL JADIDA
DAR TAKAFA

SARL
وفاة مسيرين - اوسيع الهدف 
االجتماعي - تغييرات قانونية

البادي) البام  الجمع  خالل  (- (I
بالداا) املنبقد  استثنائيا  املنبقد 
(،2022 ديسمبر) (20 بتاايخ) العيضاء)
 ACH-CHARIKA« للشركة)
 »ALJADIDA DAR TAKAFA - SARL
(- الثقافة) داا  الجديدة  الشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  ش.م.م،)
 5.000.000 اأسمالها) محدودة،)
االجتماعي) مقرها  الكائن  داهم،)
بالداا العيضاء) 3-32،)شااع فيكتوا)

هوكو،)لوحظ ما يلي):
الكتاني) املسير  وفاة  (- (1
ديسمبر) (31 بتاايخ) ععد الحفيظ 

.2016
-)وفاة املسير القاداي الحساني) (2
سيدي محمد بتاايخ)17)يوليو)2020.
كانت) التي  الحصص  اوزيع  (- (3

بحوزتهم على الواثة.
القاداي) السادة  تبيي   (- ( 
يحيى) والكتاني  هشام  الحساني 
غير) ملدة  اأسيسيي   كمديرين 

محدودة.
5)-)اوسيع الهدف االجتماعي إلى):

للمفتشي ) العيداغوجي  اكوين 
واألسااذة.

الرقمية) اإللكترونية  التجااة 
وإنشاء)املواقع اإللكترونية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II

بالداا) التجااية  املحكمة  ضعط 

 2023 فبراير) فاام  بتاايخ  العيضاء)

احت اقم) 85669.

بيا  مختصر
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FALTRA
SARL

اأسيس
في مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

ام اأسيس) بسال،) (2023 يناير) (10  

شركة ذات املسؤولية املحدودة التي)

احمل الخصائص التالية):

.»FALTRA SARL«(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)اأجير اآلالت.

أشغال العناء)واألشغال املتنوعة.
اأف املال):)100.000)داهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
زنقة) (17 اقم) (: االجتماعي) املقر 

العدا) قطاع  الذهب  واد  حي  الفرح 

لبيايدة سال.

سبيد) فلكي  السيد  (: التسيير)

 1951 يناير) فاام  بتاايخ  املزداد 

اقم) الوطنية  للعطاقة  الحامل 

T195 9)الساكن براف املاء)بلوك)1 
اقم)5 )اابريكت سال.

التسجيل) ام  (: التجااي) السجل 

بالسجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

بسال بتاايخ)6)فبراير)2023)احت اقم)
25 37)اقم اإليداع)0503 .
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AL MAWFOUR HOLDING
اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�شى عقد عرفي مبرم بتاايخ)
ام إعداد القانو ) (،2023 يناير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية):

 AL MAWFOUR(:(تسمية الشركة

.HOLDING

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

استيراد) (: االجتماعي) الهدف 

التجميل) منتوجات  واصدير 

والنظافة الجسدية.
زنقة) (،5 (: االجتماعي) املقر 

11،)بلوك) 5،)قطاع) بروميليا،)اجزئة)

R،)حي الرياض،)الرباط.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد في السجل التجااي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

عدا) ما  سنة،) كل  من  ديسمبر  (31

ااايخ) من  ابتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجااي.
اأسمال الشركة):)10.000)داهم،)

مقسم كالتالي):

 100 (: اإلداي�شي) شيماء) السيدة 

داهم) (100 بقيمة) اجتماعية  حصة 

لكل حصة.

شيماء) السيدة  (: الشركة) مسير 

اإلداي�شي.
اقم التقييد في السجل التجااي):)

.166077
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BAY AREA
شركة محدودة املسؤولية
اأسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي : اقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح ي م الرباط

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

2022)قرا شركاء) 28)ديسمبر) بتاايخ)

شركة)»BAY AREA« شركة محدودة 

املسؤولية، ما يلي :

مجموع  افويت  على  املصادقة 

الحصص االجتماعية  500 حصة) 

في ملكية السيد علي امزيا ، لفائدة 

السيد عمر امزيا .

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

من  امزيا   علي  السيد  استقالة 

عمر  السيد  وتبيي   كمسير  مهامه 

امزيا  كمسير وحيد للشركة.

تبديل الفصول 1 و 6 و 7 و  1 

من القانو  األسا�شي للشركة.

املصادقة على الصيغة الجديدة 

للقانو  األسا�شي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ام 

فبراير   9 بتاايخ  بالرباط  التجااية 

2023 احت اقم 133125.
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DIOUR NEGOCE

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

اأسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي :   زنقة واد زيز 

الطابق الثالث شقة اقم 7 اكدال 

الرباط

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

قرا) (2023 يناير) (25 بتاايخ) املنبقد 

 »DIOUR NEGOCE« شركة) شركاء)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد،)ما يلي):

جميع  افويت  على  املصادقة 

الحصص االجتماعية  1000 حصة) 

في ملكية السيد هشام ديوا، لفائدة 

السيد حميد اد علي.

ديوا من  السيد هشام  استقالة 

مهامه كمسير للشركة وتبيي  السيد 

حميد اد علي كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محددة.

تبديل الفصول 6 و 7 و 3  من 

القانو  األسا�شي للشركة.

املصادقة على الصيغة الجديدة 

للقانو  األسا�شي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ام 

فبراير   9 بتاايخ  بالرباط  التجااية 

2023 احت اقم 133099.

57 P
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 ASSED GROUP FOR
 TRADING AND

MANUFACTURING
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسمالها 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : 33، زنقة ملوية، 
شقة اقم 2، أكدال، الرباط

فسخ مسعق
 26 بتاايخ) جماعي  قراا  بموجب 
نسخة) وضبت  (،2022 ديسمبر)
باملحكمة) الضعط  بكتابة  منه 
فبراير) (9 يوم) بالرباط  التجااية 
فإ ) (،133100 اقم) احت  (2023
 ASSED« لشركة) الوحيد  الشريك 
 GROUP FOR TRADING AND
ش.ذ.م.م) (»MANUFACTURING
داهم،) (100.000 اأسمالها) ش.و،)
زنقة ملوية،) (،33 (: مقرها االجتماعي)

شقة اقم)2،)أكدال،)الرباط.
املذكواة) الشركة  فسخ  قرا  قد 
 26 من) ابتداء) وذلك  أعاله مسعقا،)

ديسمبر)2022.
احمد) املبروك  خالد  السيد  أ))
اياض) بحي  الساكن  الصيد،)
حي) شقة) ،) (،3 القصعة) األندلس،)
للعطاقة) والحامل  الرباط،) الرياض،)

.A0  818S(اإلقامة اقم
كمصفي للشركة.

مكا  اصفية الشركة باملقر) ب))
شقة) ملوية،) زنقة  (،33 (: االجتماعي)

اقم)2،)أكدال،)الرباط.
بمثابة مقتطف وبيا 
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NOPROM
SARL

افويت الحصص، تغيير الشكل 
القانوني للشركة، واحويل املقر 

االجتماعي للشركة
الجمع) من  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالرباط) مسجل  البادي  غير  البام 
قرا شركاء) (2022 نوفمبر) بتاايخ) 1)
ذات) شركة  (»NOPROM SARL«

مسؤولية محدودة،)ما يلي):

احمد  السيد  حصص  افويت 

عادل  السيد  إلى  حصة)  بلخير  9  

بلخير.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

.SARL AU إلى SARL

للشركة  االجتماعي  املقر  احويل 

عتيق،  عي   االصطناعي،  الحي  من 

امااة، إلى  ، زنقة جعل اازكة، اقم 6، 

أكدال، الرباط.

تبديل القانو  األسا�شي.

مكتب  في  القانو   إيداع  ام 

التجااية  الرباط  محكمة  تسجيل 

اقم  احت   2023 فبراير   7 بتاايخ 

.132990
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S&E DATA
شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : عند نيدوم، ديوا 

الجامع، 00 ، شااع الحسن الثاني، 

عمااة بدا، شقة 5، الرباط

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) وضع  ام  (،2023 يناير) (16

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

خاصيتها كالتالي):

الشركاء):

السيد مراد سبيد.

السيد السبيعي محمد أمي .

التسمية):)»S&E(DATA«)ش.م.م.

الهدف):)للشركة األهداف التالية):

دااسات عامة.

اقديم استشااات للمقاوالت.

اكوين.

وبحوث) دااسات  إجراء)

استقصائية.

هندسة االعالميات.

التجااة اإللكترونية.

املقر) حدد  (: االجتماعي) املقر 

االجتماعي عند نيدوم، ديوا الجامع، 

عمااة  الثاني،  الحسن  شااع   ، 00

بدا، شقة 5، الرباط.

املدة):)99)سنة.

فيما) محدد  (: الشركة) اأسمال 
إلى) مقسم  داهم  (100.000 قداه)
داهم) (100 فئة) من  حصة   1.000
للواحدة موزعة بي  املساهمي  على)

الشكل التالي):
حصة) (500 (: السيد مراد سبيد)

بمعلغ)50.000)داهم)؛
السيد السبيعي محمد أمي ):)500 

حصة بمعلغ)50.000)داهم)؛
بمعلغ) حصة  (1.000 (: املجموع)

100.000)داهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد مراد سبيد ملدة غير محدودة.

القانوني) اإليداع  ام  (: اإليداع)
املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 
التجااية بالرباط يوم)6)فبراير)2023 
التقييد) اقم  (.1329 6 اقم) احت 

بالسجل التجااي):)165909.
بمثابة مقتطف وبيا 

التسيير
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ESSIYA TRANS
شركة محدودة املسؤولية
اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : عمااة 07 1 شقة 
اقم 5 الطابق األول اقامة والد زعير 

عي  عودة امااة
اأسيس

في مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
 19)سبتمبر)2022،)ام اأسيس شركة)
ذات املسؤولية املحدودة والتي اتميز)

بما يلي):
شركة) (: االجتماعية) التسمية 

.»ESSIYA TRANS«
موضوع الشركة في املغرب كما في)

الخااج):
الوطن) داخل  العضائع  نقل 

وخااجه.
 1 07 عمااة) (: االجتماعي) املقر 
5)الطابق األول اقامة والد) شقة اقم)

زعير عي  عودة امااة.
في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)
من ااايخ اأسيسها) سنة ابتداء) (99  
فسخها حالة  في  عدا  ما   النهائي 
عليه) انص  ما  حسب  امديدها  أو  (

القواني  األساسية.

 100.000 في) محدد  (: الرأسمال)
داهم مقسما إلى)1.000)حصة بقيمة)

100)داهم للحصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد السية عي�شى والسيد السية)

أيوب.
ابتدئ السنة املالية في فاام يناير)

وانتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.
وقد ام تسجيل الشركة باملحكمة)
نوفمبر) (17 بتاايخ) بتمااة  االبتدائية 

2022)احت اقم)5 1377.
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STE WHEP TECHNIQUE
شركة محدودة املسؤولية
اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : عمااة 07 1 شقة 
اقم 5 الطابق األول اقامة والد زعير 

عي  عودة امااة
اأسيس

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) اأسيس  ام  (،2023 9)يناير)
ذات املسؤولية املحدودة والتي اتميز)

بما يلي):
شركة) (: االجتماعية) التسمية 

.»STE WHEP TECHNIQUE«
موضوع الشركة في املغرب كما في)

الخااج):
أشغال الكهرباء.

أشغال املاء.
أشغال مختلفة.

 1 07 عمااة) (: االجتماعي) املقر 
5)الطابق األول اقامة والد) شقة اقم)

زعير عي  عودة امااة.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من ااايخ اأسيسها النهائي)
ما عدا في حالة فسخها أو امديدها)
القواني ) عليه  انص  ما  حسب 

األساسية.
 100.000 في) محدد  (: الرأسمال)
داهم مقسما إلى)1.000)حصة بقيمة)

100)داهم للحصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
والسيد) حعيبي  الرحيم  ععد  السيد 

ععد الكريم واسعي.
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ابتدئ السنة املالية في فاام يناير)
وانتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

وقد ام تسجيل الشركة باملحكمة)
االبتدائية بتمااة بتاايخ)9)يناير)2023 

احت اقم)9875.
62 P

DETA FLORI
شركة محدودة املسؤولية
اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : اجزئة اياض اقم 
92، الصخيرات - امااة

إعال  عن تبديل
 12 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
ومن خالل محضر) (2022 أغسطس)
الجمع البام االستثنائي قرا الشركاء)

ما يلي):
حصص) مجموع  افويت  (- (1
بحجو) 1000  ايت  نبيمة  السيدة 
حصة))لفائدة السيد فيصل بو أيوب.
إلى) الشركة  نشاط  تغيير  (- (2
اثبيت واصالح مبدات الطعية) بيع،)

والكهربائية)/)الدااسة التقنية.
-)تبيي  السيد فيصل بو ايوب) (3
كمسير جديد للشركة ببد استقالة)
السيدة نبيمة ايت بحجو من مهام)

التسيير.
األسا�شي) القانو   احيي   (- ( 

للشركة.
وقد ام اإليداع القانوني باملحكمة)
فبراير) (9 بتاايخ) بتمااة  االبتدائية 

2023)احت اقم)9919.
63 P

2A FER
شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها 10.000 داهم
املقر االجتماعي : عمااة 30 شقة 8 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا  

الرباط
اقم السجل التجااي 166075

اأسيس
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
املسجلة في الرباط) (،2023 23)يناير)
إعداد) ام  (،2023 يناير) (28 بتاايخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  القانو  

مسؤولية محدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

.»2A FER«(التسمية):)شركة

مقاول نجااة األملنيوم) (: املوضوع)

ومباد  أخرى.

مصمم.

املفاوضة التجااية.

: عمااة 30 شقة  املقر االجتماعي)

8 زنقة موالي احمد لوكيلي حسا  

الرباط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفبلي للشركة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

والسيد) محمد  البليطي  السيد 

البفاني جالل.

10.000)داهم مقسم) (: الرأسمال)

كالتالي):

السيد البليطي محمد):)50)حصة.

السيد البفاني جالل):)50)حصة.

املجموع):)100)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (9 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)133039.

64 P

FIRST BIM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك واحد

يقدا اأسمالها ب 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 5 زنقة داعة إقامة 

فاطمة الزهراء شقة 5 أكدال الرباط

 19 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير) (20 في) ومسجل  (2023 يناير)

احمل) شركة  اأسيس  ام  (،2023

الخصائص التالية):

.»FIRST BIM«(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة لشريك واحد.

أشغال) (: االجتماعي) الهدف 

مختلفة أو العناء.

مصمم في املبلوميات.

استشااة إدااية.

داهم) (100.000 (: املال) اأف 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
داعة) زنقة  (5 (: االجتماعي) املقر 

أكدال) (5 إقامة فاطمة الزهراء)شقة)

الرباط.

السيد ععد هللا كمال) (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

اوزيع األاباح):)من األاباح الصافية)

اؤخذ)5%)لتكوين االحتياط القانوني،)

والعاقي يوزع بي  الشركاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (9 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

133136) السجل) احت اقم) (2023

التجااي اقم)166071).

65 P

SOPHAGREEN
اأسيس

فاام) بتاايخ  البرفي  للبقد  اعبا 

فبراير)2023)ام وضع قواني  الشركة)

ذات املميزات التالية):

.SOPHAGREEN(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتبلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خااجه):

نقل) اوزيع،) صناعة  شراء) بيع 

املواد الطعية وشعه الطعية)...

املقر االجتماعي):)حي الوحدة بلوك)

مكرا جنوب شااع حعوها،) (8 د اقم)

البيو .

الرأسمال):)حدد في معلغ)100.000 

حصة من) (1.000 داهم مقسمة إلى)

فئة)100)للواحدة في ملك السيد ععد)

هللا لخضر.

تسيير الشركة من طرف) (: اإلدااة)

السيد ععد هللا لخضر.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

اقم) اجااي  سجل  ( 016/2023

.  611

66 P

 SOCIETE VADEQ

DISTRIBUTION
SARL

سجل اجااي اقم 16623

تغيير شركة
التغيير) ام  عرفي  عقد  بمقت�شى 

باملميزات التالية):
1)-)زيادة في اأسمال الشركة):)من)

100.000)داهم إلى)600.000)داهم.

باملحكمة) ام  (: القانوني) اإليداع 

فبراير) (9 بتاايخ) بالبيو   االبتدائية 

2023)احت اقم)010 /23.

67 P

SOCIETE MY MOD
SARL

سجل اجااي اقم 31605

تغيير شركة
التغيير) ام  عرفي  عقد  بمقت�شى 

باملميزات التالية):
(: الشركة) اأسمال  في  زيادة  (- (1

 2.000.000 داهم إلى) (100.000 من)

داهم.

باملحكمة) ام  (: القانوني) اإليداع 

فبراير) (9 بتاايخ) بالبيو   االبتدائية 

2023)احت اقم)011 /23.

68 P

CHARLY OLIVE
ش.م.م

ف.ت الرباط 162093

إغالق الشركة
ام الجمع البام الغير البادي) (- (1

 2022 ديسمبر) (5 بتاايخ) املنبقد 

قد) ش.م.م  اوليف«) »شاالي  لشركة)

اقرا ما يلي):
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إغالق الشركة.
ابرئة ذمة مصفي الشركة السيد)

محمد بسو.
لدى) القانوني  اإليداع  ام  (- (2
التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
2023)احت اقم) 9)فبراير) بالرباط في)

.133090
69 P

STE ADAM’S WOOD
SARL

البادي) غير  البام  الجمع  قرا 
 2022 أكتوبر) (3 بتاايخ) املنبقد 
 STE ADAM’S WOOD« لشركة)
املسؤولية) ذات  شركة  (»SARL
داهم) (100.000 اأسمالها) املحدودة 
شااع) (6 الرقم) (: االجتماعي) مقرها 

البطاء)حي اشاد القرية سال ما يلي):
-)الشروع في التصفية املسعقة) (1

للشركة.
آيت) إبراهيم  السيد  تبيي   (- (2

شبيب مصفي للشركة.
3)-)احديد مقر التصفية ب الرقم)
6)شااع البطاء)حي اشاد القرية سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بسال بتاايخ)2)فبراير)2023 

احت اقم)92 0 .
70 P

 STE ANYANOR GROUP
HOLDING
SARL AU

فتم فرع للشركة بالرباط
إستثنائي) عام  جمع  بمقت�شى 
فبراير) (3 بتاايخ) الرباط  في  حرا 
2023،)قرا الشريك الوحيد للشركة)
 ANYANOR GROUP HOLDING

SARL AU،)ما يلي):
فتم فرع للشركة بالرباط.

إقامة) أوسلو  زنقة  (: الفرع) مقر 
حي) (35 اقم) مكتب  (30 اقم) ضياء)

املحيط الرباط.
التسيير):)السيد نوا الدين اشراط)

املسير لفرع الشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 
الضعط باملحكمة التجااية بالرباط،)
احت اقم السجل التجااي)167023،)

بتاايخ)13)فبراير)2023.
71 P

STE PAKLUB
SARL AU

RC(N° : 123921
التصفية النهائية

املؤاخ) البرفي  املحضر  حسب 
لشركة) (،2023 فبراير) فاام  بتاايخ 
PAKLUB SARL AU،)ذات الراسمال)
100.000)داهم والتي يتواجد مقرها):
اوالد) دواا  ه15-) حفيظ  سيدي 
سالما سيدي يحيى زعير امااة اقرا)

ما يلي):
املصادقة على الحساب الختامي)
ملدة املتراوحة ما بي  فاام يناير)2022 

الى)31)ديسمبر)2022.
املصادقة على الحسابات الختامي)
الى) (2023 يناير) فاام  من  للتصفية 
البراءة) مع إعطاء) (2023 فاام فبراير)

للمصفي.
واالقفال) التصفية  عملية  ختم 

النهائي للشركة.
ام االيداع القانوني لدى املحكمة)
فبراير) (8 بتاايخ) بتمااة  االبتدائية 

2023،)احت اقم)9907.
72 P

STE ATKAL CAPITAL
SARL

ااسمالها : 1.000.000 داهم
مقرها االجتماعي : اجزئة اياض 
االندلس البنبرة   عمااة 36
 شقة اقم 10 حي الرياض

 الرباط
RC(N° : 159023

IF(N° : 51840766
ICE(N° : 002990002000039

خفض اأسمال الشركة
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
ام خفض) (،2023 يناير) (6 املؤاخ في)
 1.000.000 من) الشركة  ااسمال 

داهم الى)250.000)داهم.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
احت اقم) (،2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.133180
73 P

 STE AGRFA
SARL AU

 2 ااايخ تسجيل البقد البرفي في)
فبراير)2023)بالرباط.

في) مقاول  (: االجتماعي) الهدف 
إدااة التشغيل التجااي أو الزااعي او)
الصناعي،)التجااة،)مقاول في أشغال)

العناء.
ااسمال الشركة):)100.000)داهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)داهم للحصة لشريك وحيد):
السيد فهد جاحظ)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التاسيس النهائي.

 1 الشقة) سيام  زنقة  (5 (: املقر)
الطابق االول ديوا الجامع الرباط.

التسيير):)فهد جاحظ.
(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.166103
73P مكرر

STE BA KASSEM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
اأسمالها االجتماعي : 100.000 

داهم 
مقرها االجتماعي : زنقة مركلة اقم 

60 حي االنعباث سال 
تبديل

الغير) البام  الجمع  بمقت�شى 
نونبر) (11 بتاايخ) املنبقد  البادي 
شركة شــــركاء) قراا  (،2022 
(: احت البنوا  التالي) (BA KASSEM
 زنقة مركلة اقم)60)حي االنعباث سال)

ما يلي):
الجمع) قرا  (: نقل ملكية األسهم)
البام بيع الحصص التي كا  يملكها)
حصة) (300 السيد يوسف السالمي)
 BA اجتماعية التي يملكها في شركة)
KASSEM)لفائدة السيد ععد السالم)
الوطنية) العطاقة  صاحب  السالمي 

.A515990

على) التقسيم  يصعم  بالتالي 

الشكل التالي):

ععد السالم السالمي)1000)حصة)

اجتماعية.

)املجموع):)1000)حصة اجتماعية)

ام اقسيم اأف املال الشركة على)

الشكل التالي):

السالمي) السالم  ععد 

100.000.00)داهم.

املجموع):)100.000)داهم.

الجمع) قرا  املسير:) استقالة 

البام استقالة املسير السيد يوسف)

السالمي.

تبيي  املسير الجديد):)قرا الجمع)

ععد) الجديد  املسير  تبيي   البام 

السالم السالمي.)
تغيير الشكل القانوني للشركة قرا)

القانوني) الشكل  تغيير  البام  الجمع 

محدودة) مسؤولية  ذات  للشركة 

ذات شريك وحيد عوض شركة ذات)

مسؤولية محدودة).

للشركة) القانوني  الوضع  ام 

حسب الفصل)96-5.

للشركة) القانوني  اإليداع  ام 

باملحكمة االبتدائية بسال في التاايخ)

28)يناير)2023،)احت الرقم)9  0 .

74 P
 

STE AKLIM
السجل التجااي اقم : 158677

التبريف الضريبي : 397676 1

بمقت�شى عقد عرفي بتاايخ فاام)

شركة) شركاء) قرا  (،2022 نوفمبر)

AKLIM،)ش.م.م.)ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة الى)

البنوا  التالي):

البنبرة) االندلس  اياض  إقامة 

حي) (10 اقم) الشقة  (36 البمااة) ( 

الرياض الرباط.

احيي  القانو  األسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  االيداع  ام 

يناير) بتاايخ) 2) بالرباط  التجااية 

2023،)احت اقم)596.

75 P
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SOCOGESTION

SARL

 ETUDES COMPTABILITE FISCALITE

CONSEILS

مكتب الدااسات والحسابات واالستشااة

1)زنقة أفغانستا  اقم) )حي املحيط الرباط

 STE WOLD CAR
SARL AU

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

بمقر) بالرباط،) (2023 يناير) (10  

 STE WOLD CAR SARL الشركة)

AU،)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

للشريك الوحيد ام اقرير ما يلي):

ببيع) املجاهد  جواد  السيد  قام 

حصة) (1000 أي) حصصه  مجموع 

الواحدة) للحصة  داهم  (100 بقيمة)

التي يملكها منذ ااسيس الشركة الى)

السيدة هدى لحميدي التي أصعحت)

املالكة الوحيدة للشركة.

بالسجل) القانوني  االيداع  ام 

بتاايخ) (165269 التجااي احت اقم)

باملحكمة) (،2023 فبراير) فاام 

التجااية بالرباط.
للعيا  واالستشااة

76 P

SOCOGESTION

SARL

 ETUDES COMPTABILITE FISCALITE

CONSEILS

مكتب الدااسات والحسابات واالستشااة

1)زنقة أفغانستا  اقم) )حي املحيط الرباط

STE FIRST LUXURY CAR
 SARL

بمقت�شى عقد عرفي بتاايخ)9)يناير)

 STE الشركة) بمقر  بالرباط،) (2023

FIRST LUXURY CAR SARL،)شركة)

للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد ام اقرير ما يلي):

 STE FIRST (: الشركة) اسم 

.LUXURY CAR SARL

مضمو  الشركة):)كراء)السيااات)

بدو  سائق.

 2 اقم) بقيال  قعو  (: الشركة) مقر 

زنقة عنابية حي الرياض الرباط.

ااسمال الشركة):)100.000)داهم)
بقيمة) حصة  (1000 الى) مقسمة 
داهم للحصة الواحدة موزعة) (100

كالتالي:
السيد عتيوي حمزة)500)حصة.
السيد أيت القا�شي)500)حصة.

ام تبيي  السيد) (: تسيير الشركة)
الوحيد) كمسير  حمزة  عتيوي 

للشركة.
 5 خصم) ببد  (: الشركة) أاباح 
كمسير) حمزة  يودع  االاباح  من  (%

الوحيد للشركة.
التسجيل) ام  (: التجااي) السجل 
بتاايخ) (165935 التجااي احت اقم)
التجااية) باملحكمة  (2023 فبراير) (7

بالرباط.
للعيا  واالستشااة

77 P

 STE SYNCHRO
IMMOBILIER

SARL
السجل التجااي اقم : 31239

الغير) البام  الجمع  لقرااات  اعبا 
ديسمبر) (3 بتاايخ) للشركاء) البادي 

2022،)اقرا ما يلي):
افويت)250)حصة مملوكة للسيد)
السيد) سفيا  عادل مومني لصالح 

ععد الجليل الدويبي.
من النظام) (7 واقرا تبديل املادة)
ملراعاة) برأسمال  املتبلقة  األسا�شي 

التوزيع الجديد لراسمال.
احديث القواني .

لدى) القانوني  االيداع  ام 
باملحكمة) الضعط  كتابة 
بتاايخ بسال   االبتدائية 
 3)يناير)2023،)احت اقم)0295 .

78 P

STE RADIVA TRAV
SARL AU

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
النظام) فإ   (،2023 يناير) (17  
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
محدودة ذات عضو واحد خصائصها)

على النحو التالي):

 STE RADIVA.TRAV (: االسم)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

غرض الشركة):)األشغال البامة.
زنقة واد زيز) ( (: املكتب الرئي�شي)

طابق)3)شقة اقم)7)اكدال الرباط.

اكوينها) يوم  من  سنة  (99 (: املدة)

النهائي.
ااسمال):)ام احديد ااسمال بمعلغ)

الى) مقسمة  وهي  داهم  (100.000

1000)سهم بقيمة)100)داهم للسهم.

سهم) (1000 أحمد) منا   السيد 

تشكل ااسمال الشركة بالكامل.

السيد) تبيي   ام  (: التسيير)
اقم) الجنسية،) مغربي  أحمد  منا  

لفترة) للشركة  مديرة  (،MC130986

غير محددة.

السنة املالية):)اعدا كل سنة مالية)

في فاام يناير وانتهي في)31)ديسمبر.

ام االيداع القانوني لدى املحكمة)

التجااية بالرباط ومسجل في السجل)

بتاايخ) (166011  التجااي احت اقم)

8)فبراير)2023.

79 P

STE HAROTRAV
SARL AU

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

النظام) فإ   (،2023 يناير) (20  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة ذات عضو واحد خصائصها)

على النحو التالي):

.STE HAROTRAV(:(االسم

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

غرض الشركة):)األشغال البامة.
زنقة واد زيز) ( (: املكتب الرئي�شي)

طابق)3)شقة اقم)7)اكدال الرباط.

اكوينها) يوم  من  سنة  (99 (: املدة)

النهائي.
ااسمال):)ام احديد ااسمال بمعلغ)

الى) مقسمة  وهي  داهم  (100.000

1000)سهم بقيمة)100)داهم للسهم.

 1000 طااق) العحياوي  السيد 
سهم تشكل ااسمال الشركة بالكامل.
السيد) تبيي   ام  (: التسيير)
الجنسية،) مغربي  طااق  العحياوي 
للشركة) مدير  (،MC155568 اقم)

لفترة غير محددة.
السنة املالية):)اعدأ كل سنة مالية)

في فاام يناير وانتهي في)31)ديسمبر.
ام اإليداع القانوني لدى املحكمة)
التجااية بالرباط ومسجل في السجل)
بتاايخ) (166013  التجااي احت اقم)

8)فبراير)2023.
80 P

STE SYSTEME PROD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

 SIEGE(SOCIAL : 71 DOUAR(AL
 KORA

MAG 307 CYM(RABAT
اأسمال الشركة : 100.000 داهم
مقرها اإلجتماعي : 71 دواا الكواة 

محل اجااي اقم 307 يبقوب 
املنصوا الرباط

احويل املقر اإجتماعي للشركة
اوسيع النشاط التجااي

تبديل العند 2 و  من القانو  
األسا�شي للشركة

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
بتاايخ)28)نونبر)2022،)اقرا ما يلي):
احويل املقر االجتماعي للشركة.

 1 زنقة مالي متجر اقم) (30 (: من)
الرباط.

دواا الكواة محل اجااي) (71 (: الى)
اقم)307)يبقوب املنصوا الرباط.

اوسيع النشاط التجااي للشركة)
ليشمل ما يلي):

إنتاج األفالم السينمائية وااليف)
األشخاص) واوظيف  السناايوهات 
األداء او  لالنتاج  الالزمي    الفنيي  

)أو أداء)لتصوير.
اصوير األفالم وتسجيل الصوت.

ااجر واالستيراد،)  التصدير 
)أو وسيط في التصدير واإلستيراد.
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من القانو ) ( -2 ام تبديل العند)

األسا�شي للشركة.

احيي  النظام األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (،2023 يناير) (26 بتاايخ)

.132662
ملخص قصد النشر

81 P

 STE HL SERVICE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

 SIEGE(SOCIAL : 71 DOUAR(AL

 KORA

MAG 307 CYM(RABAT
اأسمال الشركة : 100.000 داهم

مقرها اإلجتماعي : 71 دواا الكواة 

محل اجااي اقم 307 يبقوب 

املنصوا الرباط

احويل املقر اإجتماعي للشركة
اوسيع النشاط التجااي

تبديل العند 2 و  من القانو  
األسا�شي للشركة

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

بتاايخ)28)نونبر)2022،)اقرا ما يلي):

احويل املقر االجتماعي للشركة.
 1 زنقة مالي متجر اقم) (30 (: من)

الرباط.
دواا الكواة محل اجااي) (71 (: الى)

اقم)307)يبقوب املنصوا الرباط.

اوسيع النشاط التجااي للشركة)

ليشمل ما يلي):

وحرف) وأشغال  العناء) أعمال 

ومحوالت) شعكات  اركيب  مختلفة،)

كهربائية بجميع القوى.

العناء) في  متنوعة  أشغال 

التجهيزات) أنواع  جميع  ومايشابهها،)

او) للبموم  للخصوص،) سواء)

لصفقات الدولة والصفقات الدولية.

وتسويق) أشكالها  بكافة  املتاجرة 

واملستلزمات) املبدات  جميع 

والتجهيزات.

اجااية) (: وانظيم األحداث) إنشاء)

مبااض،)مؤامرات الى غير ذلك.
من القانو ) ( -2 ام تبديل العند)

األسا�شي للشركة.

احيي  النظام األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (،2023 يناير) (26 بتاايخ)

.132661
ملخص قصد النشر
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إئتمانية سوفيكاف

ش.م.م.

SOFIGAS

SARL

 STE KAWTAR CREATIVE
SARL AU

اأسيس شركة
 25 بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالرباط،)حيث ام وضع) (2023 يناير)

التاسي�شي لشركة محدودة) القانو  

وحيد،) شريك  ذات  املسؤولية 

ش.م.م.ش.و.)ومميزاتها كالتالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

 STE KAWTAR (: التسمية)

.CREATIVE

الهدف اإلجتماعي):)طاببة وناشر.

املقر االجتماعي):)البمااة)8 )شقة)
أكدال) عمير  ولد  فال  شااع  (1 اقم)

الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 

معلغ)50.000)داهم مقسمة الى)500 

للحصة) داهم  (100 فئة) من  حصة 

من) كلها  وحرات  أكتتبت  الواحدة 

طرف):

السيدة كربوبي كوثر)500)حصة.

كوثر) كربوبي  السيدة  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  تبتبر 

محدودة.

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاام يناير الى)31)ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

الضعط باملحكمة التجااية بالرباط،)

احت اقم)0 1332):)بتاايخ) 1)فبراير)

.2023
عن النسخة النص

إئتمانية الكوادي أيوب وسلمى

سوفيكاف
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إئتمانية سوفيكاف

ش.م.م.

SOFIGAS

SARL

 STE THERMO IMPORT

 EXPORT
SARL AU

اأسيس شركة
بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

حيث ام) بالرباط،) (2023 يناير) (26  

لشركة) التأسي�شي  القانو   وضع 

شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد،)ش.م.م.ش.و.)ومميزاتها كالتالي)

:

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

 STE THERMO (: التسمية)

.IMPORT EXPORT

اإلستيراد) (: اإلجتماعي) الهدف 

والتصدير) ااجر او وسيط).

املقر االجتماعي):)البمااة)8 )شقة)
أكدال) عمير  ولد  فال  شااع  (1 اقم)

الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الراسمال 

معلغ)10.000)داهم مقسمة الى)100 

للحصة) داهم  (100 فئة) من  حصة 

من) كلها  وحرات  أكتتبت  الواحدة 

طرف):

 100 البشير) بومالك  السيد 

حصة.

البشير) السيد بومالك  (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  يبتبر 

محدودة.

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاام يناير الى)31)ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

الضعط باملحكمة التجااية بالرباط،)

احت اقم)133182)بتاايخ)13)فبراير)

.2023
عن النسخة النص

إئتمانية الكوادي أيوب وسلمى

سوفيكاف
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شركة بايوسف ميديا 

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها اإلجتماعي :  2 شااع أمير 

سيدي محمد حي الرشاد القرية سال

للشريك) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،2023 يناير) (30 بتاايخ) الوحيد 

يناير) (30 بتاايخ) بالرباط  املسجلة 

األسا�شي) القانو   وضع  ام  (،2023

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

باملمميزات التالية):

التسمية):)شركة بايوسف ميديا،)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

أمير) شااع  (2 (: التجااي) املقر 

القرية) الرشاد،) حي  محمد،) سيدي 

سال.

الحاسوب،) األشغال  (: املوضوع)

الخدمات املتنوعة.

املدة):)99)سنة ابتدأ من التأسيس)

الفبلي للشركة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد بايوسف ععد االاله.

داهم) (100.000 (: الراسمال)

موزعة بي  الشركاء)كما يلي):

(.... االاله) ععد  بايوسف  السيد 

1000)حصة.

املجموع).....)1000)حصة.

ام االيداع القانوني لدى املحكمة)

فبراير) (9 بتاايخ) بسال،) اإلبتدائية 

2023،)احت اقم)0533 .

85 P
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شركة بلونش كريم 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
مقرها اإلجتماعي : 1866 سكتوا و، 

حي الصناعي، حي الرحمة سال
للشريك) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2023 يناير) (13 بتاايخ) الوحيد 
يناير) (16 بتاايخ) بالرباط  املسجلة 
األسا�شي) القانو   وضع  ام  (،2023
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

باملمميزات التالية):
كريم،) بلونش  شركة  (: التسمية)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
1866)سكتوا و،) (: املقر التجااي)

حي الصناعي،)حي الرحمة سال
املوضوع):)إنتاج الكريمة والحليب)

املبستر.
املدة):)99)سنة ابتدأ من التأسيس)

الفبلي للشركة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيدة الزيتوني السبدية.
داهم) (100.000 (: الراسمال)

موزعة بي  الشركاء)كما يلي):
(.... السبدية) الزيتوني  السيدة 

1000)حصة.
املجموع).....)1000)حصة.

ام االيداع القانوني لدى املحكمة)
فبراير) (9 بتاايخ) بسال،) اإلبتدائية 

2023،)احت اقم)0532 .
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STE SALES UP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
السجل التجااي اقم : 256329

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 29 بتاايخ) املنبقد  البادي  الغير 
الرقااات) ااخاذ  ام  (،2022 ديسمبر)

التالية):
من) الشركة  ااسمال  افع 
 1.000.000 الى) داهم  (660.000
0.000 3)داهم نقدا) داهم بما قداه)
حصة جديدة) (3 00 حيث ام خلق)
100)داهم للحصة الواحدة) من فئة)

موزعة كالتالي):

 DALMAZ GROUP ..... شركة)

.100.000

 SOUFYANE IDDAR .... السيد)

.200.000

 MOSTAPHA السيد)

.MOUATAZ ......  0.000

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ذات) شركة  الى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

احيي  النظام األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  ام 

بتاايخ بالدااالعيضاء)  التجااية 

 3)فبراير)2023،)احت اقم)857128.

87 P

STE LENACA
SARL

RC(N° 456805

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

الغير البادي املنبقد بتاايخ)17)يناير)

2023،)ام ااخاذ القرااات التالية):

الى) الكائن  اإلجتماعي  املقر  تغيير 

شااع ابراهيم) ( 1 (: البنوا  الجديد)

الوازيز) (11 اقم) شقة  اللمتوني 

الدااالعيضاء.

احيي  النظام األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ بالدااالعيضاء)  التجااية 

اقم) احت  (،2023 فبراير) (10  

.8581 0
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STE 9 PRODUCT
SARL AU

ااسيس شركة
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بموجب 

النظام) إنشاء) ام  (،2023 يناير) (2 

املسوؤلية) ذات  للشركة  األسا�شي 

الوحيد،) للشريك  املحدودة 

وخصائصها كما يلي):

 STE 9 PRODUCT (: التسمية)

.SARL AU

ااجير) (: اإلجتماعي) الهدف 

واستئجاا االالت واملبدات والسلع.

نقل واوزيع مبدات ونقل.

واملبااض) الندوات  انظيم 

والحفالت.

الشريك):)السيد كمال النفيري.

داهم) ( 00.000 يقد ااسمال ب)

مقسم الى)000 )حصة كل منها بقيمة)

الشريك) اخص  والتي  داهم  (100

الوحدي كمال النفيري.

 100.000 معلغ) أي  إصداا) /1)

داهم من املعلغ اإلجمالي،)يتم اإلفراج)

واحدة) دفبة  على  ااسمال  باقي  عن 

خالل مدة) أو أكثر بقراا من املسير،)

قيد) من  سنوات  خمس  اتجاوز  ال 

الشركة في السجل التجااي.

املدة):)99)سنة من ااايخ التأسيس.

املسير):)السيد كمال النفيري.

عند) التوطي   ام  (: الرسمي) املقر 

بالشقة اقم) (، (TEK EQUIPEMENT

الوكيلي) أحمد  شااع  (30 عمااة) (8

حسا .

مكتب) لدى  القانوني  االيداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

احت اقم) (،2023 فبراير) (13 بتاايخ)
133211)ومسجل بالسجل التجااي)

اقم)166139.
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 STE SOGEPAIEMENT
SA 

RC : 495951

التصفية النهائية
البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 31 بتاايخ) املنبقد  البادي  الغير 

القرااات) إاخاد  ام  (،2022 ديسمبر)

التالية:

التصفية النهائية للشركة)؛

مهدي) السيد  املصفي  ذمة  إبراء)

وحامل) الجنسية،) مغربي  (، بغدادي)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

BE779921)؛

تشطيب على الشركة من املحكمة)

التجااية بالداا العيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ العيضاء) بالداا   التجااية 

اقم) احت  (،2023 فبراير) (10  

.858120
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 STE BUSINESS

INTELLIGENCE AGENCY

SARL AU

ااسمالها : 100.000 داهم

ااسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي بتاايخ)5)يناير)

شركة) ااسيس  ام  بتمااة،) (،2023

بالصفات) محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية):

 STE BUSINESS (: التسمية)

 INTELLIGENCE AGENCY SARL

.AU

 GOLDEN عند) (: املقر اإلجتماعي)

(،21 عمااة) (،2 اقم) شقة  (،SEAT

اجزئة بوااف امااة.

الخدمات) اصدير  (: الهدف)

املبلومااية،)اطوير نظم املبلوميات،)

اإلستيراد والتصدير.

بمعلغ) حدد  (: الشركة) ااسمال 

 1000 داهم مقسمة على) (100.000

 100 قيمة الحصة الواحدة) حصة،)

داهم.

الحيا ) شيماء) السيدة  املكها 

بقيمة)1000)حصة.

99)سنة ابتداء) :)محددة في) املدة)

السجل) في  تسجيلها  ااايخ  من 

التجااي.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة شيماء)الحيا .

سجلت الشركة بالسجل التجااي)

باملحكمة اإلبتدائية بتمااة احت اقم)

.138335

91 P
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STE LINA 22 LOGISTICS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

ااسمالها : 100.000 داهم
ااسيس شركة

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
 22)يناير)2023،)بتمااة،)ام ااسيس)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد بالصفات التالية):
 STE LINA 22 (: التسمية)

.LOGISTICS SARL AU
 2 محل) (190 (: اإلجتماعي) املقر 
إقامة النوا)GH18)مرف الخير امااة.
والعضائع) السلع  نقل  (: الهدف)

وأشغال متبددة.
بمعلغ) حدد  (: الشركة) ااسمال 
 1000 داهم مقسمة على) (100.000
 100 قيمة الحصة الواحدة) حصة،)

داهم.)املكها السيد عماد ععا�شي.
99)سنة ابتداء) :)محددة في) املدة)
السجل) في  تسجيلها  ااايخ  من 

التجااي.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة ععد الغني ناجمي.
سجلت الشركة بالسجل التجااي)
باملحكمة اإلبتدائية بتمااة احت اقم)

.1383 7
92 P

STE SANIYA ELEVAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

ااسمالها : 100.000 داهم
ااسيس شركة

بمقت�شى عقد عرفي بتاايخ)5)يناير)
شركة) ااسيس  ام  بتمااة،) (،2023
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بالصفات التالية):
 STE SANIYA (: التسمية)

.ELEVAGE SARL AU
:دواا أوالد عزوز) املقر اإلجتماعي)

امامحة سيدي يحيى زعير امااة.

الزااعة) اربية املوا�شي،) (: الهدف)

واالستيراد والتصدير.
بمعلغ) حدد  (: الشركة) ااسمال 

 1000 داهم مقسمة على) (100.000

 100 قيمة الحصة الواحدة) حصة،)

بن) اإلله  ععد  السيد  املكها  داهم.)

الطاهر.

99)سنة ابتداء) :)محددة في) املدة)

السجل) في  تسجيلها  ااايخ  من 

التجااي.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد ععد اإلله بن الطاهر.
سجلت الشركة بالسجل التجااي)

باملحكمة اإلبتدائية بتمااة احت اقم)

.138231

93 P

STE AGRIOUA
SARL

اأسيس شركة
بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

 26)يناير)2023)بالرماني،)ام اأسيس)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية):

 STE AGRIOUA SARL(:(التسمية

مسجد) جواا  (: اإلجتماعي) املقر 

النخيلة اقم)8)البرشوة الرماني.
الزيتو ) أشجاا  زااعة  (: الهدف)

والحعوب والقطاني.
بمعلغ) حدد  (: الشركة) ااسمال 

 100 على) مقسمة  داهم  (10000

 100 قيمة الحصة الواحدة) حصة،)

داهم،)موزعة على الشركاء)كما يلي):

يمتلك دحو،) ابراهيم   السيد 

 98)حصة.

يمتلك) السيد ععد السالم دحو،)

1)حصة.

يمتلك دحو،) االله  ععد   السيد 

 1)حصة.

في) محددة  الشركة  مدة  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من ااايخ تسجيلها في)

السجل التجااي.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد ابراهيم دحو.

سجلت الشركة بالسجل التجااي)
باملحكمة اإلبتدائية بمدبنة الرماني،)

احت اقم)13 .
94 P

STE GARAGE COM
SARL

اأسيس شركة
بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
بتاايخ مسجل  (،2023 يناير) (19   
ام اأسيس شركة) (،2023 يناير) (25  
بمكناف،) محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات املميزات االاية):
.STEGARAGE COM(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي):)صيانة وإصالح)
السيااات،)االستيراد والتصدير.

3و   :)محل اقم) املقر اإلجتماعي) (
اقم)987،)مرجا )2)مكناف.

 100.000 (: االجتماعي) الراسمال 
داهم.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
الترقيم بالسجل التجااي للشركات.

الشركة) تسيير  يتم  (: التسيير)
الدحماني) منير  السيدا   طرف  من 

والسيد إدايس بنمعااك.
سيتم االيداع القانوني باملحكمة)
التجااية بمكناف ومسجل في سجل)

التجااي احت اقم)58207.
بمثابة بيا  مقتطف

95 P

 STE C.H.A. TRAVAUX
MAROC
SARL

ااسمالها : 10.000 داهم
ملخص محضر الجمع البام 

االستثنائي للشركة
االستثنائي) البام  الجمع  إطاا  في 
 C.H.A. TRAVAUX لشركة)
مسؤولية) ذات  شركة  (،MAROC
شااع واد) (23 (: الكائنة ب) محدودة،)
الرباط.) أكدال  (5 اقم) شقة  سعو 
املنبقد بتاايخ)17)أكتوبر)2022،)قرا)

مساهمو الشركة ما يلي):

قراءة اقرير التسيير الذي قام به)

الرئيس.

سابقة) بصفة  الشركة  اصفية 

ألوانها.

وتبيي ) التصفية  مقر  احديد 

السيد ععد اللطيف حيا والسيد ععد)

املجيد اشقف املسؤول عنها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (2 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023،)احت اقم)5 1328.

96 P

STE FID.J.H CONSEILS
SARL AU

ااسمالها : 200.000 داهم

ملخص محضر الجمع البام 
االستثنائي للشركة

االستثنائي) البام  الجمع  إطاا  في 

شركة) (FID.J.H CONSEILS لشركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد،)الكائنة ب):)23)شااع واد سعو)

املنبقد) أكدال الرباط.) (5 شقة اقم)

قرا مساهمو) (،2023 يناير) بتاايخ) )

الشركة ما يلي):

حيا) السيد  (: الحصص) افويت 

عثما  يفوت جميع حصصه التي هي)

500)حصة الى أبيه السيد حيا ععد)

اللطيف.

من النظام) و7) (6 تبديل الفصل)

األسا�شي للشركة.

حيا) السيد  املسير  إستقالة 

عثما .

اإلبقاء)على املسير السيد حيا ععد)

اللطيف.

من) و16) (13 الفصل) تبديل 

النظام األسا�شي للشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.

تبديل القانو  األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (2 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023،)احت اقم)  1328.

97 P
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STE HOLDING RESLY
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
SARL

ااسمالها : 300.000 داهم
مقرها االجتماعي : الدااالعيضاء 106 

زنقة ععد الرحما  الصحراوي
السجل التجااي اقم : 1  18

نقل مقر الشركة
بموجب قرااات الشريك الوحيد)
امت) (،2022 ديسمبر) فاام  بتاايخ 

مباينة ما يلي):
البنوا ) الى  الشركة  مقر  نقل 
التالي):)الدااالعيضاء)0 )شااع موالي)

يوسف الطابق الرابع.
التبديل التالزمي للنظام األسا�شي.

ام القيام باإليداع القانوني بكتابة)
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
بالدااالعيضاء)بتاايخ)25)يناير)2023،)

احت اقم)855655.
98 P

 STE COOPER PHARMA OF
AFRICA
.S.A

شركة مساهمة
ااسيس شركة

مؤاخ) عرفي  عقد  بموجب 
(،2022 أكتوبر) (18 في) بالدااالعيضاء)
لشركة) األسا�شي  النظام  وضع  ام 

مساهمة اكمن مميزاتها فيما يلي):
الشكل):)شركة مساهمة.

 STE COOPER (: التسمية)
.PHARMA OF AFRICA

قابضة) شركة  (: الغرض)
للمشااكات وادبير القيم املنقولة.

مقر الشركة):)الدااالعيضاء)اقامة)
ساحة الوازيس،)طريق الوازيس زنقة)

اقم)3،)عمااة اقم)6،)10 .20.
املدة):)99)سنة.

 300.000 (: الشركة) اأسمال 
داهم.

من فاام) (: السنة املالية للشركة)
يناير الى)31)ديسمبر.

السيد جواد الشيخ) (: املتصرفو )
لحلو،) الشيخ  أيمن  السيد  لحلو،)
السيدة سلمى) برادة،) مريم  السيدة 
 COOPER بن سبيد البلوي وشركة)
PHARMA،)املمثلة من طرف السيد)

جواد الشيخ لحلو.
الرئيس املدير البام):)السيد جواد)

الشيخ لحلو.
مكتب) (: للحسابات) املراقب 
من) املمثل  (،ERNST( &YOUNG

طرف السيد ععد املجيد فايز.
ام القيام بإليداع القانوني بكتابة)
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
(،2023 7)فبراير) للدااالعيضاء)بتاايخ)

احت اقم) 85722.
ام القيد الشركة بكتابة الضعط)
لدى املحكمة التجااية للدااالعيضاء)
اقم) احت  (،2023 فبراير) (7 بتاايخ)

.570.933
99 P

STE ENVIRONNEMENT.
COM

SARL AU
CAPITAL : 200.000 DHS

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
بمقر) (،2022 ديسمبر) (22 بتاايخ)
فضاء) محل  االجتماعي  الشركة 
الطابق الثاني) (7 السبادة شقة اقم)

شااع محمد)VI)السوي�شي الرباط):
احديد الهدف االجتماعي للشركة)

:)مبامالت عقااية.
باملحكمة) القانوني  االيداع  ام 
فبراير) (9 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023،)احت اقم)6 1330.
100 P

STE ALPHA MEDIA
البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
ديسمبر) (22 بتاايخ) املنبقد  البادي 
محل) االجتماعي  بمقرها  (،2022
فضاء)السبادة،)شقة اقم)7)الطابق)
السوي�شي) (VI محمد) شااع  الثاني 
والذي صادق باالجماع على) الرباط،)

القراا التاني):

احديد الهدف االجتماعي للشركة:

مبامالت عقااية.

باملحكمة) القانوني  االيداع  ام 

فبراير) (8 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023،)احت اقم)133073.

101 P

SOCIETE BBC URBAN
S.A

الغير) الجمع  محضر  بمقت�شى 

ديسمبر) (22 بتاايخ) املنبقد  البادي 

 7 عمااة) اإلجتماعي  بمقرها  (2022

الطابق) (25 شقة) الهيثم  ابن  شااع 

صادق) والذي  سال  لبيايدة  الرابع 

باإلجماع على القراا التالي):

احديد الهدف اإلجتماعي للشركة:)

مبامالت عقااية.

باملحكمة) املحضر  إيداع  ام 

يناير) (30 بتاايخ) بسال  اإلبتدائية 

2023)احت عدد)65 0 .

102 P 

TICARET PRO
SARL

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

بالرباط) (2022 نوفمبر) (10 املؤاخ في)

امت املصادقة على):

افويت السيد محمد بسيط)50  

حصة إجتماعية لفائدة السيد ععد)

هللا الزحدالي.

ام إضافة السيد الزحدالي البيد)

للشركة) شريك  غير  مسير  كمساعد 

ملدة غير محدودة من ااايخ)10)نوفمبر)

.2022

للشركة) اإلجتماعي  املقر  احويل 

املنطقة) القصر  اجزئة  (30 إلى)

الصناعية الصخيرات امااة.

بالرباط) (: القانوني) اإليداع  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (2 بتاايخ)

.133023

103 P

 RIVERHOUSE PARTNERS

AFRICA
شركة محدودة املسؤولية

اأسمالها : 60.000 داهم

املقر اإلجتماعي : مركز األعمال 

الهعة، 10 شااع الحرية الطابق 3، 

الشقة 5، الدااالعيضاء

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)

النظام) وضع  ام  (2022 ديسمبر) (7

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

خصائصها) الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي):

املوضوع):)أهداف الشركة كالتالي):

مجال) في  واملشواة  املساعدة 

املوااد البشرية.

األعمال) مركز  (: اإلجتماعي) املقر 

(،3 الطابق) الحرية  شااع  (10 الهعة،)

الشقة)5،)الدااالعيضاء.

من يوم) سنة ابتداء) (99 (: السنة)

التسجيل بالسجل التجااي.

اأسمال) احديد  ام  (: الرأسمال)

60.000)داهم مقسم) الشركة بمعلغ)

إلى)600)حصة بقيمة)100)داهم لكل)

محراة) بها،) مكتتب  إسمية،) قيمة 

بالكامل نقدا،)ومخصصة لنصيب):

 RIVERHOUSE الشركة)

.PARTNERS LIMITED (UK 

 MONSIEUR SAMUEL

 LEONDIOS ANDRE

.STYLIANOU

تسير الشركة لفترة غير) (: اإلدااة)

 MADAME NICOLA محدودة)

.JANE GRAY

السنة اإلجتماعية):)من فاام يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) باملحكمة  الضعط 

 2023 فبراير) (2 بتاايخ) بالداالعيضاء)

السجل) (00856617 عدد) احت 

التجااي اقم)25 570.
من أجل املستخرج واإلشااة

التسيير

104 P
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CABINET BENMOUSSA ET ASSOCIES

إقامة السفراء)1)شقة)2)حي الطيااات

)الرباط

BIOSED

احويل املقر اإلجتماعي لشركة 
BIOSED

الجمبية) مداوالت  إثر  على 

 BIOSED البامة اإلستثنائية لشركة)

2022)فقد) 10)يناير) املنبقدة بتاايخ)

قرا املشااك الوحيد ما يلي):

من) اإلجتماعي  املقر  احويل 

203)طريق عكراش) الطريق الثانوية)

أم عزة عي  عودة امااة إلى زنقة زاك)

 1 إقامة زائرينا عمااة ف شقة اقم)

سوي�شي الرباط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

بتمااة) التجااية  للمحكمة  الضعط 

2022)احت عدد) 15)ديسمبر) بتاايخ)

.2 62

105 P

CABINET BENMOUSSA ET ASSOCIES

إقامة السفراء)1)شقة)2)حي الطيااات الرباط

 SEDMED

احويل املقر اإلجتماعي لشركة 
SEDMED

على إثر مداوالت الجمبية البامة)

 SEDMED لشركة) اإلستثنائية 

فقد) (2022 يناير) (10 املنبقد بتاايخ)

قرا املشااك الوحيد ما يلي):

من) اإلجتماعي  املقر  احويل 

203)طريق عكراش) الطريق الثانوية)

أم عزة عي  عودة امااة إلى زنقة زاك)

 2 إقامة زائرينا عمااة ف شقة اقم)

سوي�شي الرباط.

بالرباط) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) للمحكمة  الضعط  بكتابة 

ديسمبر) (15 بتاايخ) بالداالعيضاء)

2022)احت عدد)60 2.

106 P

CABINET BENMOUSSA ET ASSOCIES

إقامة السفراء)1)شقة)2)حي الطيااات الرباط

TANEW ART
تشكيل شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد 

في) مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نوفمبر) ( 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

 TANEW ART(:(تسمية الشركة

.SARL AU

غرض الشركة):)

بيع شراء)واجااة الواود والنعااات.

15)شااع) عنوا  املقر اإلجتماعي):)

األبطال شقة) )أكدال الرباط.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة)99)سنة.

 10000 (: الشركة) اأسمال  معلغ 

حصة من) (100 موزعة على) داهم،)

الواحدة) للحصة  داهم  (100 فئة)

مسددة بالكامل كلها منسوبة للسيدة)

جيها  دفبة.

تسيير الشركة):)ستتكلف السيدة)

ليلى بويطا من جنسية مغربية بتسيير)

الشركة ملدة غير محددة.

األاباح الصافية):)للشركة موزعة)

الحصص) لبدد  نسبيا  الشركاء) بي  

 %  5 اقتطاع) ببد  عليها  املحصلي  

لتكوين اإلحتياط القانوني).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

ديسمبر) (11 التجااية بالرباط بتاايخ)

2022)احت اقم)6 1301.
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CABINET BENMOUSSA ET ASSOCIES

إقامة السفراء)1)شقة)2)حي الطيااات الرباط

 MARISED
احويل املقر اإلجتماعي لشركة 

MARISED
على إثر مداوالت الجمبية البامة)

 MARISED لشركة) اإلستثنائية 

فقد) (2022 يناير) (10 املنبقد بتاايخ)

قرا املشااك الوحيد ما يلي):

من) اإلجتماعي  املقر  احويل 

203)طريق عكراش) الطريق الثانوية)

أم عزة عي  عودة امااة إلى زنقة زاك)

1  إقامة زائرينا عمااة ف شقة اقم)

سوي�شي الرباط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  وقد 

بتمااة) التجااية  للمحكمة  الضعط 

2022)احت عدد) 15)ديسمبر) بتاايخ)

.2 61
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CABINET BENMOUSSA ET ASSOCIES

إقامة السفراء)1)شقة)2)حي الطيااات الرباط

 DARAMYAR
احويل املقر اإلجتماعي لشركة 

DARAMYAR
على إثر مداوالت الجمبية البامة)

 DARAMYAR لشركة) اإلستثنائية 

 2022 أكتوبر) (11 بتاايخ) املنبقدة 

فقد قرا املشااك الوحيد ما يلي):

من) اإلجتماعي  املقر  احويل 

203)طريق عكراش) الطريق الثانوية)

أم عزة عي  عودة امااة إلى زنقة زاك)

 2 إقامة زائرينا عمااة ف شقة اقم)

سوي�شي الرباط.

بالرباط) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) للمحكمة  الضعط  بكتابة 

بتمااة بتاايخ)15)ديسمبر)2022)احت)

عدد)63 2.
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NZ NEGOCE
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسمالها : 100.000.00 داهم

حل واصفية الشركة
اعبا ملقتضيات الجمع البام غير)

ديسمبر) (30 بتاايخ) املؤاخ  البادي 

2022)قرا شركاء)الشركة ما يلي):

والنهائي) التام  اإلبرء) إعطاء)

للمصفية السيدة املير السبدية.

واصفية) حل  على  املصادقة 

الشركة).

مراجبة حسابات التصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
اإلبتدائية بسال بتاايخ)8)فبراير)2023 

احت اقم)0537 .
110 P

 MANUAL THERAPIE
 CENTER
S.A.R.L AU

اأسيس
طعقا ملقتضيات القانو  األسا�شي)
اقرا) (2023 فبراير) (3 بتاايخ) املؤاخ 
املسؤولية) ذات  شركة  اأسيس 
لها) الواحد  للشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 MANUAL THERAPIE(:(التسمية

.CENTER S.A.R.L AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة للشريك الواحد.
الغرض اإلجتماعي):)مركز الصحة)

واللياقة العدنية.
البنوا ):)اقم533)ساحة السوق)
األوقاف) نضااة  سال) مقر  العلدي 

سابقا).
 100.000.00 (: الشركة) اأسمال 
داهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)داهم للحصة الواحدة.
 1000 شويرف) جهاد  (: الشركاء)

حصة.
من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
غير) ملدة  التجااي  السجل  وضع 

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
اإلبتدائية بسال بتاايخ)9)فبراير)2023 

احت اقم)0529 . 
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RCC EXPERTISE
SARL

شركة محدودة املسؤولية
الرأسمال اإلجتماعي : 100.000 

داهم
املقر اإلجتماعي : الطابق 6 اقم 18 
إقامة لشعونة زنقة اااودانت م.ج 

مكناف
في املؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
اأسست) بمكناف  (2023 يناير) (23  
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كاآلتي):
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 RCC EXPERTISE (: التسمية)

.SARL

الرأسمال):)100.000)داهم.

الشركاء):

الحامل) الرزكي  زكريا  السيد  (

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.D3 0 55

السيد محمد عمر الرزكي الحامل)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.D990970

اقم) (6 الطابق) (: اإلجتماعي) املقر 

18)إقامة لشعونة زنقة اااودانت م.ج)

مكناف.

الخبرة   : اإلجتماعي  الهدف 

املحاسبية.

99 سنة  في  املدة  : حددت  املدة 

ابتدئ من ااايخ التسجيل في السجل 

التجااي.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد زكريا الرزكي الحامل لعطاقة)

 D3 0 55 اقم) الوطنية  التبريف 

غير) ملددة  للشركة  وحيد  كمسير 

محددة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع 

فبراير) (8 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

السجل) اقم  اقم) 58) احت  (2023

التجااي)58203.
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ECM STORES

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)

قرا املشااكا  في) (،2022 أكتوبر) (17

الشركة ما يلي):

ختم حسابات الشركة.

اصفية الشركة.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضعط  بكتابة  القانوني 

بتاايخ بالرباط  التجااية   املحكمة 

 8)فبراير)2023)احت اقم)133032.
مقتطف وبيا 
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 BORJ EDDAR
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
قرا املشااكا  في) (،2022 نوفمبر) (22

الشركة ما يلي):
للشركة) مشااكة  مسيرة  تسمية 

السيدة لطيفة العنيواي.
األسا�شي) القانو   احديث 

للشركة.
اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضعط  بكتابة  القانوني 
بتاايخ بالرباط  التجااية   املحكمة 
 8)فبراير)2023)احت اقم) 13302.

مقتطف وبيا 
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OUAZNI ET FILS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 CAPITAL(DE : 4.000.000.00

DHS
 SIEGE(SOCIAL : 133BIS(AVENUE

EL(KIFAH, KAMRA(RABAT
RC : 48375

-1)في أعقاب محضر الجمع البام)
وأبناؤه) وازني  لشركة  اإلستثنائي 
بتاايخ املسؤولية  محدودة   شركة 
بالرباط فقد اقرا (2023 يناير) (23   

)ما يلي):
املختاا) وزني  السيد  بوفاة  إقراا 
ببد) الواثة  على  الحصص  واوزيع 
دعم مستخرج شهادة الوفاة وشهادة)
بتاايخ) اوفي  الذي  للمتوفى  التوثيق 
بموجب) املنشأة  (،2023 يناير) فاام 
يناير) بتاايخ) ) بالرباط  عدلي  عقد 
باملحكمة) عليه  املصادقة  (،2023
اإلبتدائية قسم قضاء)األسرة بتاايخ)
  6 احت سجل اقم) (2023 يناير) (6
بإاثه) فأحاط  (63 صحيفة) ( 6 عدد)
كلتوم) امبضوا  السيدة  زوجته 
آية) وزني  السيدة  الثالث  وبنااه 
والسيدة وزني) والسيدة وزني إسراء)
ايم ووالده السيد وزني علي ووالداه)
وبالتالي يتم) السيدة بحماد فاطمة،)
وهي) املتوفي،) حصص  جميع  اوزيع 

8000)حصة يملكها.
ما يصل إلى)1000)حصة لزوجته)

السيدة امبضوا كلتوم.

حصة البنته) (1  5 إلى) ما يصل 

السيدة وزني آية.)

حصة البنته) (1  5 إلى) ما يصل 

السيدة وزني إسراء.

حصة البنته) (1  5 إلى) ما يصل 

السيدة وزني ايم.

1333)حصة لوالداه) ما يصل إلى)

السيدة بحماد فاطمة.

حصة لوالده) (1332 بحد أق�شى)

السيد وزني علي.

عزيزة) وزني  السيدة  تبيي   (2-

مسيرة مشااكة ملدة غير محدودة.

و16  و13) و7) (6 تبديل املواد) (3-

من النظام األسا�شي.

سجل) في  القانوني:) اإليداع  ام 

 8 بتاايخ) بالرباط  التجااية  املحكمة 

فبراير)2023)احت اقم)9 1330.
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AGAR FER NEGOCE
اأسيس شركة املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك املنفرد

البرفي) البقد  لعنود  اعبا  (1-

يناير) (28 بتاايخ) املبرم بالدااالعيضاء)

األسا�شي) القانو   وضع  ام  (،2008

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

اتميز) والتي  املنفرد  الشريك  ذات 

بالخصائص التالية):

املسؤولية) ذات  شركة  (: النوع)

املحدودة ذات الشريك املنفرد.

.AGAR FER NEGOCE(:(اإلسم

النشاط):

التجااة في الحديد.

األجهزة واألدوات الصحية.

املفروشات والديكواات.

املنتجات،) جميع  اجااة 

جميع) وانفيذ  املقاوالت  الدااسات،)

األشغال البامة والخاصة.

وجه) وعلى  أكثر  أو  نوع  أي  من 

العناء) كل) أعمال  كل  الخصوص 

أعمال) البمومية)) الصفقات 

فحص) أعمال  املدنية،) الهندسة 

الصناعية واإلنشاءات   املباد ،)

)أو البقااية وما إلى ذلك.

بنغادة) اجزئة  (: اإلجتماعي) املقر 

الرقم)6)مديونة الدااالعيضاء.
سنة ابتدئ من ااايخ) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.
اأسمال الشركة):)اأسمال الشركة)
مقسمة) (، داهم) (100.000 محدد في)
 100 فئة) من  حصة  (1.000 عل)
داهم للحصة الواحدة كلها مكتتعة)

ومحراة عند اإلشتراك.
أيت) السيد  (: املنفرد) الشريك 

أوعدي سبيد،)1.000)حصة.
مسيرة) الشركة  (: املنفرد) التسيير 
شخص) في  واحد  مسير  طرف  من 
السيد أيت أوعدي سبيد مدة مهامه)

غير محددة.
يناير) فاام  من  ابتدئ  (: السنة)

وانتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
 2008 فبراير) (8 بتاايخ) بالدااالعيضاء)

احت عدد)7 1770.
قصد التلخيص والنص

البشير الجبيدي
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 LABORATOIRE 3D
PHARMA

تغيير اإلسم التجااي للشركة
امديد الغرض اإلجتماعي للشركة.

نقل املقر اإلجتماعي للشركة
احيي  القانو  األسا�شي للشركة

للشركاء) استثنائي  قراا  بمقت�شى 
بتاايخ)22)ديسمبر)2022)اقرا:)

للشركة) التجااي  اإلسم  تغيير 
.3D MARKET(وجبله

امديد غرض الشركة من قعل):
امثيل،) تسويق،) شراء،) بيع،)
جميع) استيراد  االاجاا،) اوزيع،)
املنتجات اإلستهالكية بما فيها أدوات)
األثاث،) املكااب،) مبدات  التغليف،)
والزخرفة) الزينة  أدوات  اللوحات،)
 CONCEPT يسمى) نشاط  وأي 
STORE)أو غيره بما فيها املواد الخام،)
اإلكسسوااات) قطع الغياا،) اآلآلت،)
وجميع املنتجات ذات الصلة،)الطعع،)

الوسائط) جميع  على  الطعع  وإعادة 

.SUPPORTS
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جميع) في  الخدمات  اقديم 
اإلعالنات) التواصل،) األنشطة،)

والتسويق.
للشركة) اإلجتماعي  املقر  نقل 
اجزئة) بالدااالعيضاء) املدينة  بنفس 
املسرة الزنقة)2)الرقم)61)عي  الشق.
احيي  القانو  األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني:) اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
يناير2023  (20 بتاايخ) بالدااالعيضاء)
احت عدد)880 85)السجل التجااي)

عدد)110217.
قصد التلخيص والنص

البشير الجبيدي
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 IMPRIMERIE PAPETERIE
AMINE

إعال  عن وفاة
استمراا الشركة
اجديد املسيرين

احيي  القانو  األسا�شي للشركة
للشركاء) استثنائي  قراا  بمقت�شى 

بتاايخ)20)ديسمبر)2022)اقرا:)
ععد) املرحوم  وفاة  عن  إعال  

الفتاح بوزبع.
استمراا الشركة.

نزهة) السيدة  تبيي   اجديد 
بوزبع) هشام  والسيد  املوساوي 

كمسيرين للشركة.
احيي  القانو  األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
يناير2023  (31 بتاايخ) بالدااالعيضاء)
احت عدد)30 856)السجل التجااي)

عدد)15 5 .
قصد التلخيص والنص

البشير الجبيدي
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MASTER REMORQUE
افع اأسمال الشركة

احيي  القانو  األسا�شي للشركة 
للشركاء) استثنائي  قراا  بمقت�شى 
بتاايخ)27)ديسمبر)2022)اقرا ما يلي:

وذلك) الشركة  اأسمال  زيادة  (
إلى) داهم  (3.000.000 من) برفبه 
بزيادة) أي  داهم  (6.000.000.00
داهم عن طريق) (3.000.000 اناهز)
األاباح) حساب  من  املعاشر  الخصم 
 REPORT A NOUVEAU املحتجزة)
الذي يحتوي على اصيد ائتماني كافي)

في حسابات الشركة.
و8  (7 املاداي ) مقتضيات  تبديل 

من النظام األسا�شي للشركة.
احيي  النظام األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
يناير2023  (31 بتاايخ) بالدااالعيضاء)
احت عدد)29 856)السجل التجااي)

.320 03
قصد التلخيص والنص

البشير الجبيدي
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

MAROSKIN DISTRIBUTION
SARL

اأسيس شركة ذ.م.م
اأسيس) ام  بمقت�شى عقد عرفي 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م).
 MAROSKIN (: اللقب اإلجتماعي)

.DISTRIBUTION SARL
الشركاء)واملساهمو ):

الدين هروي ب.و.ط) بدا  السيد 
A337 37 500)سهم.

ب.و.ط) هروي  زينب  السيدة 
A393902 500)سهم.

املسيرا ):
السيد بدا الدين هروي.

السيدة زينب هروي.
اأف املال):)100.000.00)داهم).

النشاط):)
التجميل) مستحضرات  بيع 

واألجهزة الطعية.
منتجات) واوزيع  بيع  شراء،)

التجميل والبطوا.
استيراد واصدير.

املدة):)99)سنة.

البنوا ):)عمااة5 )الشقة)1)زنقة)
ازكزا أكدال الرباط.

باملحكمة) القانوني:) اإليداع  ام 
بتاايخ بالدااالعيضاء)  التجااية 
 13)فبراير)2023)احت اقم)166095.

للعيا 

120 P

AMIGO MED
اأسيس شركة

I-بموجب عقد عرفي مؤاخ في)29 
ذات) شركة  اأسيس  (2022 نوفمبر)
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات التالية):
.AMIGO MED(:التسمية

الهدف اإلجتماعي:
)االستيراد والتصدير.

)النقل الطرقي وخدمات النقل.
 10 املقر اإلجتماعي:)حي الرشاد م)

اقم) 1008)ايفلت.
)الرأسمال:)حدد اأسمال الشركة)

في مئة ألف داهم) 100.000) .
تسيير الشركة:)عي  السيد محمد)
للشركة مع جميع) العجرفاوي مسير 

الصالحيات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (II
 576 عدد) احت  ايفلت  اإلبتدائية 
السجل) اقم  يناير2023) (20 بتاايخ)

التجااي)1  1.
للنسخ والعيا 

الوكيل
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G.B DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : مجمع 
اقم 3 مبروكة، املنطقة الصناعية 

عب  عتيق
اقم التقييد بالسجل التجااي : 

12 399
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)21)ديسمبر)2022)ام ااخاذ)

القرااات التالية):
على) ينص  الذي  (: (1 اقم) قراا 
اللشركة) مال  اأف  زيادة  (: يلي) ما 

داهم) (2 00.000.00 بمعلغ)

إلى) داهم  (100.000.00 من) ليصعم 

2500.000.00)داهم.

الذي ينص على ما) (: (2 قراا اقم)

يلي:)تبديل النظام األسا�شي اللشركة.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية):

الذي ينص على ما) (: (6 بند اقم)

باملعالغ) يساهم كل من الشركاء) يلي:)

النقدية التالية للشركة):)

منصواي) وفاء) السيدة 

500.000.00)داهم نقدا.

السيد كرواني عمر)500.000.00 

داهم نقدا.

بوعاصم) يحيى  السيد 

500.000.00)داهم نقدا.

الشرقاوي) طااق  السد 

500.000.00)داهم نقدا.

 ATL 20 SARL شركة)

500.000.00)داهم نقدا.

بند اقم)7):)الذي ينص على ما يلي:

 2.500.000.00 )اأسمال الشركة)

داهم مقسم إلى)25000)حصة بقيمة)

داهم للحصة الواحدة موزعة) (100

كالتالي):

منصواي) وفاء) السيدة 

500.000.00)داهم نقدا.

السيد كرواني عمر)500.000.00 

داهم نقدا.

بوعاصم) يحيى  السيد 

500.000.00)داهم نقدا.

الشرقاوي) طااق  السيد 

500.000.00)داهم نقدا.

 ATL 20 SARL شركة)

500.000.00)داهم نقدا.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  ام 

فاام) بتاايخ  بتمااة  اإلبتدائية 

فبراير2023)احت اقم)215.
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A2M RESTAURATION
SARL

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

اقم التقييد في السجل التجااي : 

166131

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (2 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  (: الشركة) تسمية 

 A2M تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESTAURATION

غرض الشركة بإيجاز):)

مطاعم وخدمات طبام متنقلة.

ساحة) (: اإلجتماعي) املقر  عنوا  

 28 اقم) محل  الصديق،) أبوبكر 

أكدال الرباط.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) اأسمال  معلغ 

90.000.00)داهم مقسم كالتالي):

 CIN ادويرك) اشرف  السيد 

 100 حصة بقيمة) (300  AA35519
داهم للحصة.

 CIN الدوباجي) مروا   السيد 

AD129051 300)حصة بقيمة)100 
داهم للحصة.

 CIN محندي) مروا   السيد 

 100 بقيمة) حصة  (300  A669389
داهم للحصة.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):

الحامل) محندي  مروا   السيد 

.A669389(للعطاقة الوطنية

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) بتمااة  اإلبتدائية 

فبراير2023)احت اقم)133206.
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صوجيم لإلستشااة)

ش.م.م.ش.و

استشااة قانونية مالية عقااية

واملحاسعة)

628،)شااع ادايس الحااتي،)قرية الجماعة)

الدااالعيضاء

SOCIETE GUEMTECH
S.A.R.L A.U

الحل املسعق للشركة
البام) الجمع  بمقت�شى 
بتاايخ املنبقد  البادي   الغير 
 GUEMTECH(نوفمبر)2022)لشركة(  
 20.000.00 اأسمالها) (،S.A.R.L A.U
حصة بقيمة) (200 مجزأة إلى) داهم،)
الواحدة،) للحصة  داهم  (100.00
شااع) (26 ب) اإلجتماعي  املقر  ذات 
الطابق) (3 الشقة) السلطا   مرف 

األول الدااالعيضاء.
الحل املسعق للشركة.

تبيي  السيد أمي  كمرى كمصفي)
الوطنية) للعطاقة  الحامل  للشركة،)
بتاايخ) املزداد  (،BH  779 (اقم
بسعااة بن مسيك) (1989 أبريل) (28
لبلو) بحي  الساكن  عثما ،) سيدي 

زنقة3)اقم)167)ق.ج الدااالعيضاء.
للتصفية) اإلجتماعي  املقر  تبيي  
للشركة) اإلجتماعي  املقر  ببنوا  
 3 الشقة) السلطا   شااع مرف  (26

الطابق األول الدااالعيضاء.
ام وضع التصريم بكتابة الضعط)
بالدااالعيضاء) التجااية  باملحكمة 
اقم) احت  (2022 نوفمبر) (29 بتاايخ)

.39738
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LUXECO TRAVAUX
شركة ذات مسؤوليةمحدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها اإلجتماعي : شقة 6 عمااة 39 
إقامة بسااي  3 شااع طااق بن زياد 

امااة
اقم التقييد بالسجل التجااي : 

105 77
البام) الجمع  ملقت�شى  اعبا 
سبتمبر) (7 بتاايخ) املؤاخ  اإلستثنائي 
الوحيدة) الشريكة  ااخدت  (2022
القرااات) اللوزي  آسية  السيدة 

التالية):

للشركة:) اإلجتماعي  املقر  احويل 

إقامة بسااي ) (39 عمااة) (6 من شقة)

3)شااع طااق بن زياد امااة إلى شقة)

1-32)اجزئة بلفقيه امااة.

تبي  مسير جديد للشركة.

السيدة) استقالة  على  املوافقة 

كمسيرة) مهمتها  من  آسية  اللوزي 

التام والنهائي للمسير) ومنحها اإلبراء)

املستقيل.

تبيي  السيد أمي  الجنا  الحامل)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

D719768)كمسير ملدة غير محدودة)

بكامل الصالحيات).

من) و12) الفصلي ) ) تبديل 

النظام األسا�شي للشركة.

احديث النظام األسا�شي للشركة.

(: القانوني) اإليداع  ام 

بتاايخ بالرباط  التجااية   باملحكمة 

 8)فبراير2023)احت اقم)0 10.
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 STE AL MOUBTASIM 

INVEST
SARL

اقم السجل التجااي : 165851

اكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) ام  (2023 يناير) (9 بتاايخ)

القواني  األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):

متنوعة) إنشاءات  أو  أعمال 

 مقاول).

ااجر.

ااجر مستواد.

املقر):)عمااة اقم)30)شقة اقم)8 

حسا ) الوكيلي  أحمد  موالي  شااع 

الرباط.
بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 

قداه)100.000.00)داهم.

غير) ملدة  الشركة  اداا  (: التسيير)

محدودة من طرف):

السيد امي  معتسم.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم) احت  فبراير2023) (6 بتاايخ)

.132870
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 LES CORPS D’ETAT
 ARCHITECTURAUX

MAROCAINS
SARL

إعال  اأسيس شركة
 LES CORPS (: الشركة) إسم 
 D’ETAT ARCHITECTURAUX

.MAROCAINS SARL
الهدف اإلجتماعي):

أعمال مختلفة وبناء.
املسيرة) (5 أمل) (: اإلجتماعي) املقر 
يبقوب) األول حي  الطابق  (669 اقم)

املنصوا الرباط.
اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

مقسمة)1000.
السيد ياسي  اكضاي)500)حصة)
من فئة)100)داهم للحصة الواحدة.

حصة) (500 غي ) الحسن  السيد 
من فئة)100)داهم للحصة الواحدة.

التسيير):)
السيد ياسي  اكضاي.
)والسيد الحسن غي .

(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 
.167011
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 EFACEC ENGENHARIA E
SISTEMAS SUCCURSALE

مقر ها اإلجتماعي : شااع دي ايرفيس 
28، الداالعيضاء

السجل التجااي : 8573 2
قرااات مجلس) بمقت�شى محضر 
ديسمبر) (5 إدااة الشركة األم بتاايخ)

2022،)اقرا ما يلي):
 DE CAMPOS(1)استقالة السيد-
FARIA ANTONIO)من مهامه كممثل)
 EFACEC ENGENHARIA E لفرع)

.SISTEMAS
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السيد) مهام  استمرااية  اأكيد 
 DA COSTA ROSA VENANCIO
 EFACEC لفرع) كممثل  (ANTONIO

.ENGENHARIA E SISTEMAS
للقيام) الصالحيات  إعطاء)

باإلجراءات القانونية.
لدى) (: القانوني) اإليداع  ام 
التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
ديسمبر) (7 بتاايخ) بالدااالعيضاء)

2022)احت اقم)58 857.
قصد النشر واإلعال 
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 JTEKT AUTOMOTIVE
MOROCCO

شركة مساهمة مبسطة
برأف مال قداه : 50.00 .177 

EURO
املقر الرئي�شي : القطبة اقم 161، 
منطقة التصدير الحر ملدينة طنجة 
للسيااات، بلدية الجماعة، فحص 

أنجرة، طنجة
سجل اجااي طنجة اقم 271 8
التبريف الضريبي : 866922 2

التبريف املوحد للمقاولة : 
001969259000072

القرااات) أحكام  محضر  بموجب 
21)أكتوبر) بتاايخ) الجماعية للشركاء)
 JTEKT شركة) شركاء) قرا  (،2022
AUTOMOTIVE MOROCCO،)وهي)
برأسمال) مبسطة  مساهمة  شركة 

قداه)50 .177)يواو،)ما يلي):
إدااة) اقرير  على  -1املصادقة 
الحسابات) مدقق  واقرير  الرئيس 
حول العيانات املالية للسنة املنتهية)

في)31)مااف)2022.
املالية) القوائم  على  -2املوافقة 
 2022 مااف) (31 في) املنتهية  للسنة 

واخصيص نتيجة السنة).
-3اإلافاقيات املبرمة بي  الشركة)
عليها) املسيطرة  والشركات  ومديرها 

املشاا إليها في القانو )17-95.
األسا�شي) النظام  مراجبة  ( -
للشركة ملوائمته مع أحكام القانو )

.19-20

ببد) الشركاء) هيكل  تبديل  (5-
شركة) بي   االستحواذ  االندماج 
 JTEKT وشركة) (JTEKT EUROPE

.AUTOMOTIVE LYON
للقيام) الصالحيات  -6افويت 

باإلجراءات القانونية الالزمة.
لدى كتابة) (: ام اإليداع القانوني)
بطنجة) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم) احت  (2023 يناير) (23 بتاايخ)

.26188 
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 STE. ESPACE MANSOURI
SARL AU

اصفية الشركة
بتاايخ عرفي  عقد   بموجب 
باملحمدية لشركة) (2023 يناير) (18  
 STE. ESPACE MANSOURI SARL

A AUاقرا ما يلي):
التصفية النهائية للشركة.

غلق عمليات التصفية.
إبراء)ذمة املصفي.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  ام 
 116 اإلبتدائية بالجديدة احت اقم)

بتاايخ فاام فبراير)2023 .
لإليداع والنشر

اإلدااة
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STE LIZI SERVICES
S.A.R.L A.AU
اأسيس شركة

بموجب عقد عرفي بتاايخ فاام)  

ديسمبر)2022)باملحمدية ام اأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصوصيات التالية):
املوضوع):

بيع مبدات األمن والنظافة.
الصحي) التنظيف  منتجات  ااجر 

في العيع بالتجزئة.
التجااية) البمليات  كل  وعموما 
املنقولة أو غير) والصناعية واملالية،)
بصفة) يتبلق  ما  وجميع  املنقولة 
بالنشاط) معاشرة  غير  أو  معاشرة 
اللوازم) استيراد  خصوصا  املزاول 

املستخلصة إلنجاز هذا النشاط.

 LIZI SERVICES(التسمية):)شركة
. SARL A AU

 612 السبادة) (: اإلجتماعي) املقر 
شااع واد املخاز  البالية املحمدية.

املدة):)99)سنة.
داهم) (100000.0 (: الرأسمال)
100)داهم) 1000)حصة) مقسمة إلى)
الشركاء) على  مقسمة  حصة  لكل 

كالتالي):
السيد امحمد بلحسن يساهم ب)

100000.00)داهم.
الصغير) السيد محمد  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  وحيد  مسير 

محدودة.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

نهاية ديسمبر.
لإلحتياط القانوني) (% (5 (: األاباح)

والعاقي يقسم على الحصص).
باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  ام 
 169 اإلبتدائية باملحمدية احت اقم)
والتقييد) (2023 يناير) (26 بتاايخ)
الرقم) احت  التجااي  بالسجل 

.32227
لإليداع والنشر

اإلدااة
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BEMOTRA
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

اأسمالها : 100.000 داهم
اقم 5 شااع الحسن األول الطابق 

األول حي البعادي امااة
اأسيس شركة

بتاايخ البرفي  البقد   بمقت�شى 
قواني ) وضع  ام  (2023 فبراير) (  

الشركة ذات املميزات التالية):
 BEMOTRA SARL (: التسمية)

.AU
الشكل القانوني): شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
الغرض اإلجتماعي بإيجاز :

مقاول  أو  متنوعة  أعمال  مقاول 
بناء.

املدة : حددت في 99 سنة.

شااع   5 اقم   : اإلجتماعي  املقر 

حي  األول  الطابق  األول  الحسن 

البعادي امااة.

الرأسمال : حدد في معلغ 100.000 

داهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

100 داهم مقسمة على  كل واحدة 

السيد بوخريص ابراهيم.

اإلدااة : تسير الشركة من طرف 

السيد بوخريص ابراهيم.

ام لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)

بتمااة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)
اقم التقييد بالسجل التجااي) (300

بمااة)138359.
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ORGANIC OISIS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
اأسمالها : 100.000 داهم

اقم 5 شااع الحسن األول الطابق 

األول حي البعادي امااة

اأسيس شركة
بمقت�شى البقد البرفي بتاايخ)  

فبراير)2023)ام وضع قواني  الشركة)

ذات املميزات التالية):

 ORGANIC OISIS (: التسمية)

.SARL AU

الشكل القانوني): شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الغرض اإلجتماعي بإيجاز :

اإلستغالل الفالحي والصناعي.

التخزين والتبريد. 

املدة : حددت في 99 سنة.

شااع   5 اقم   : اإلجتماعي  املقر 

حي  األول  الطابق  األول  الحسن 

البعادي امااة.

الرأسمال : حدد في معلغ 100.000 

داهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 

100 داهم مقسمة على  كل واحدة 

السيد أسوفي الحسن.
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اإلدااة : تسير الشركة من طرف 

السيد أسوفي الحسن.

ام لدى كتابة) (: اإليداع القانوني)

بتمااة) اإلبتدائية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)
اقم التقييد بالسجل التجااي) (313

بتمااة)138383.

134 P

MUSEUM CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

6 زنقة ايسة حسا ، الرباط

انتهاء التصفية
في) املؤاخ  املحضر  بمقت�شى 

الجمبية) قرات  (،2022 21)ديسمبر)

البامة الغير البادية ما يلي):

حسابات) واصديق  فحص 

التصفية.

ذمة مصفي الشركة وانتهاء) إبراء)

اوكيله.

مباينة انتهاء)التصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (12 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023،)احت اقم)132203.
ملخص لغاية النشر

135 P

MUSEUM OCEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

95 شااع املختاا الجزوليت،املحيط، 

الرباط

االنحالل املسعق
في) املؤاخ  املحضر  بمقت�شى 

الجمبية) قرات  (،2023 20)يناير)

البامة الغير البادية ما يلي):

االنحالل املسعق للشركة.

ععد) مسبود  ابن  السيد  تبيي  

املجيد مصفي للشركة.

التصفية) مكا   احديد  ام 

بالبنوا )95)شااع املختاا الجزوليت)

املحيط،)الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (7 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023،)احت اقم)132997.
ملخص لغاية النشر

136 P

IMPRIMERIE ZANAN

SARL AU

البادي) الغير  البام  الجمع  قرا 

 2022 ديسمبر) (30 بتاايخ) املنبقد 

 IMPRIMERIE ZANAN لشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  (،SARL

اأسمالها) وحيد  بشريك  املحدودة 

100.000)داهم.

جعل) زنقة  (: االجتماعي) مقرها 

البركوب اقم)35)حي املاف امااة.

ما يلي):

ببد املوافقة على اقرير املصفي،)

اقرا إنهاء)عملية التصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (9 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

واحت) (133057 اقم) احت  (،2023

الرقم الترايبي)1159.

137 P

SIMINIUC

SARL

البادي) الغير  البام  الجمع  قرا 

 2022 ديسمبر) (29 بتاايخ) املنبقد 

SIMINIUC SARL،)اأسمالها) لشركة)

100.000)داهم.

مقرها االجتماعي):)30)زنقة موالي)

احمد الوكيلي الشقة اقم)8)حسا ،)

الرباط ما يلي):

ببد املوافقة على اقرير املصفي،)

اقرا إنهاء)عملية التصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (9 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

واحت) (133058 اقم) احت  (،2023

الرقم الترايبي)1160.
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ANZA INTERIORS
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالرباط في)19)يناير)2023،)ام إنشاء)

محدودة) مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بشريك وحيد،)بالخصائص التالية):

 ANZA INTERIORS (: التسمية)

.SARL AU
 100.000 (: الشركة) اأسمال 

داهم.
زنقة) (5 (: الشركة) عنوا  

أكدال،) (،1 اقم) الشقة  اانسيفت 

الرباط.

هدف املؤسسة):

اصميم داخلي.

املسير ايمن محمد الشوباني.

الضريعة املهنية اقم)25713705.

 166087 اقم) التجااي  السجل 

باملحكمة التجااية بالرباط.

139 P

CORPORIS P.AUTO
SARL AU

بمقت�شى عقد عرفي مسجل بسال)

بتاايخ)5)ديسمبر)2022.

ذات) شركة  اأسيس  ام  قد 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

وبيع) شراء) (: االجتماعي) الهدف 

قطع غياا وإكسسوااات السيااات.
اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

داهم للحصة الواحدة)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من ااايخ وضع)

السجل التجااي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
 27 اقم) (: املحل الكائن ب) (: املقر)

ديوا الجامع لبيايدة سال.

املسير):)السيد يوسف وعزيز.
اقم السجل التجااي):)15 37.

140 P

 FIDUCIAIRE A TROIS
COMPTA
SARL AU

اأف مال الشركة : 100.000 داهم
املقر االجتماعي : ودادية القدف

اقم 387 ايفلت
يوم) حرا  عرفي  عقد  بمقت�شى 
26)ديسمبر)2022)بتيفلت ام اأسيس)
للمصادقة) االستثنائي  البام  الجمع 

على ما يلي):
ام احويل املقر االجتماعي للشركة)
القدف) ودادية  (: التالي) البنوا   إلى 

اقم)387)ايفلت.
التجااي) بالسجل  التقييد  ام 
احت) بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 
اقم)57 1)بتاايخ)13)فبراير)2023.

141 P

EBP MAROC
SARL AU

ااف مالها 90.000 داهم
مقرها االجتماعي : زنقة البراقال، 

إقامة سو  سنثر، عمااة د، الطابق 
الخامس، حي الرياض، الرباط
الزيادة في ااسمال الشركة من 

90.000 داهم إلى 200.000.  داهم
بتاايخ) الجماعي  القراا  بموجب 
وضبت) والذي  (2022 ديسمبر) (26
نسخة منه بكتابة الضعط باملحكمة)
فبراير) (7 بتاايخ) بالرباط  التجااية 
قرا) (،132982 اقم) احت  (،2023
املذكواة) للشركة  الوحيد  الشريك 
90.000)داهم) أعاله،)والتي اأسمالها)
البراقال،) زنقة  االجتماعي  ومقرها 
الطابق) إقامة سو  سنثر،)عمااة د،)
الرباط) الرياض،) حي  الخامس،)

ما يلي):
من) الشركة  ااسمال  في  الزيادة 
200.000. )داهم) 90.000)داهم إلى)
وذلك بإحداث)1.100 )حصة جديدة)
من فئة)100)داهم للحصة عن طريق)
االكتتاب) يتم  جديدة  أسهم  إنشاء)
عن) بالتبويض  عنها  واإلفراج  فيها 
على) واملستحقة  السائلة  الديو  

الشركة.
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ومن أجله عدل الفصل السادف)
والسابع من القانو  األسا�شي.

142 P

مزاا أوديت واستشااات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسمالها):)1  .6.500)داهم

مقرها االجتماعي):)101،)شااع ععد املومن،)
الداا العيضاء

 MICHAEL PAGE
INTERNATIONAL MAROC

تحويل املقر االجتامعي للرشكة
بمقت�شى محضر قرااات الشريك)
الوحيد بتاايخ)31)أكتوبر)2022،)قرا)
 MICHAEL الشريك الوحيد لشركة)
 PAGE INTERNATIONAL
املسؤولية) ذات  شركة  (،MAROC
وحيد،) شريك  ذات  املحدودة 
مقرها) داهم،) (220.000 ااسمالها)
زاوية زنقة) االجتماعي بالداا العيضاء)
أبو محاسن أاوياني وعلي ععدالرزاق،)

الطابق الرابع،)حي ااسي  ما يلي):
للشركة) االجتماعي  املقر  احويل 
إلى)93-93أ،)كابتال اوير ب)76،)شااع)
ما ) زاوية  شريف  بن  الكريم  ععد 

ستريت،)انفا الداا العيضاء.
من) للفصل) ) املتالزم  التبديل 

النظام االساف للشركة.
مالئمة النظام األسا�شي للشركة.

أجل) من  الصالحيات  إعطاء)
القيام باإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
ملدينة) التجااية  باملحكمة  الضعط 
الداا العيضاء)بتاايخ) 2)يناير)2023،)

احت اقم)855330.
143 P

مزاا أوديت واستشااات
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسمالها):)1  .6.500)داهم

مقرها االجتماعي):)101،)شااع ععد املومن،)
الداا العيضاء

NTN-SNR MAROC
SA

عدم حل الشركة
البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
(،2022 23)نوفمبر) االستثنائي بتاايخ)

 NTN-SNR شركة) مساهموا  قرا 

MAROC SA،)شركة ذات املسؤولية)

وحيد،) شريك  ذات  املحدودة 
مقرها) داهم،) (2.850.000 ااسمالها)
االجتماعي بالداا العيضاء)زاوية شااع)

بااو،) بيير  وزنقة  اسميحة  محمد 

فضاء)باكي،)الطابق السادف،)الرقم)

603،)ما يلي):

مباينة ضياع أكثر من ثالثة أاباع)

الراسمال.

واستمرااية) الشركة  حل  عدم 

النشاط.

أجل) من  الصالحيات  إعطاء)

القيام باإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

ملدينة) التجااية  باملحكمة  الضعط 

الداا العيضاء)بتاايخ) 2)يناير)2023،)

احت اقم)855328.

144 P

LINE ARCHITECTURE
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 1ER(ETAGE,

 APPT(N°4, BLOC(A(RESIDENCE

 MOULAY(YSMAIL, RUE

MOULAY(SLIMANE, HASSAN-

RABAT

RC: RABAT : 149767

احويل مقر الشركة
بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 

الشريك) قرا  (،2022 نوفمبر) (21 في)

الوحيد للشركة ما يلي):

احويل مقر الشركة من البنوا )
الطابق) زيز   واد  زنقة  ب) ) الكائن 

الثالث الشقة)7،)أكدال،)الرباط.

بالطابق) الكائن  البنوا   إلى 

األول،)الشقة) ،)بلوك أ إقامة موالي)
سليما ،) موالي  زنقة  اسماعيل،)

حسا ،)الرباط.

مالئمة القانو  األسا�شي للشركة)

الجديد) القانوني  التبديل  وفق 

للشركة املشاا إليه أعاله.

ام اإليداع القانوني لدى مصلحة)

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

(،2022 ديسمبر) (28 بتاايخ) بالرباط 

احت اقم) 13182.

145 P

FITMAN
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DRS

 SIEGE(SOCIAL : CENTRE

 COMMERCIAL SAADA AVENUE

MOHAMMED(V(N°65 RABAT

RC : 145199

تحويل مقر الرشكة
بمقت�شى محضر مؤاخ بالرباط في)

قرا الجمع البام) (،2022 أكتوبر) (12

االستثنائي ما يلي):

احويل مقر الشركة من البنوا )

التجااي) املركز  (،51 اقم) ب  الكائن 

الخامس،) محمد  شااع  السبادة،)

الرباط.

باملركز) الكائن  البنوا   إلى 

محمد) شااع  السبادة،) التجااي 

الخامس اقم)65،)الرباط.

ام اإليداع القانوني لدى مصلحة)

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

(،2022 ديسمبر) (28 بتاايخ) بالرباط 

اخت اقم)131823.

146 P

BEN ZIDAN FOURNITURES
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : IMMEUBLE

 11, RESIDENCE(AL(HAMD 2

MAGASIN(N° 44 AIN(ATTIG-

TEMARA

RC : 119027

احويل مقر الشركة
بمقت�شى محضر مؤاخ بالرباط في)

25)يناير)2022،)قرا الشريك الوحيد)

للشركة ما يلي):

احويل مقر الشركة من البنوا )

69،)شااع بااريس لومامعا) الكائن ب)

الثاني،) الطابق  (،2 اقم) الشقة 

إلى البنوا  الكائن) الرباط،) حسا ،)

(،2 الحمد) إقامة  (،11 اقم) بالبمااة 

املتجر اقم)  ،)عي  عتيق،)امااة.

مالئمة القانو  األسا�شي للشركة)

الجديد) القانوني  التبديل  وفق 

للشركة املشاا إليه أعاله.

ام اإليداع القانوني لدى مصلحة)

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

2022،)احت) 2)يونيو) بالرباط بتاايخ)

اقم)125197.

147 P

STE HY PRINT

SARL AU

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام اأسيس ش م م) (2023 19)يناير)

ش و.

STE HY PRINT(:(االسم التجااي

.SARL AU

طريق) سال  (: االجتماعي) املقر 

املهدية بوشوك إقامة النجاح عمااة)

53)الطابق السفلي محل اقم)1.

النشاط):

أعمال الطعاعة واالعال .

اللوازم املكتبية.

وكالة الويب.

حصة وحيدة) (: الشركة) اأسمال 

 100.000 لفائدة السيد أمي  املبمر)

داهم.

املسير):)السيد امي  املبمر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (6 بتاايخ)

.37 35

148 P
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STE DENTAL FORCE
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

على) البام  الجمع  صادق  املنبقد 

النهائي) الرصيد  املصفي،) اقرير 

للتصفية سلبي ب)291229)داهم.

الرصيد) اوزيع  البام  الجمع  قرا 

التصفية) لحساب  السلبي  النهائي 

اقرا الجمبية البامة عدم) النهائية،)

اد أي أسهم أو اي اخصيص.

منم الجمع البام صالحيات كاملة)

لحامل االصل أو مقتطف أو نسخة)

منه لغرض استيفاء)جميع اإلجراءات)

الحل) البام  الجمع  قرا  القانوني 

النهائي للشركة.

اعتعااا) البمومية  الجمبية  اقرا 

النهائي) اإلغالق  اليوم،) هذا  من 

التفريغ) إعطاء) مع  للتصفية،)

للمصفي فيما يتبلق بإداااه وإطالقه)

من واليته.

التجااي) بالسجل  املحضر  وضع 

اقم) (2023 فبراير) (7 بتاايخ) بالرباط 

السجل التجااي اقم)132967.

149 P

SEREVAL
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 12 BIS(RUE

LIBAN(N°3 OCEAN-RABAT

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)

قد اأسست شركة) (،2023 فبراير) (6

والتي احمل الخصائص التالية):

.SEREVAL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

عرض) (: االجتماعي) الهدف 

الدااسة والخدمة للسعاكة والتدفئة)

ومبدات) والتهوية  الهواء) واكييف 

اآلباا) ومبدات  السعاحة  حمامات 

ومبدات الطاقة الشمسية والكهرباء)

وشراء)وبيع جميع املبدات واملواد.

 100.000 (: الشركة) ااسمال 

داهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.

مكرا شقة) (12 (: املقر االجتماعي)

اقم)3)شااع لعا ،)املحيط الرباط.

التسيير) مهمة  أنيطت  (: التسيير)

إلى السيد يوسف املنتقي لفترة غير)

محدودة.

بالسجل) ام  (: القانوني) اإليداع 

التجااية) املحكمة  لدى  التجااي 

بالرباط.

اقم السجل التجااي)7 1658.

150 P

دولت�شي جيالتو
SARL

غير) البام  االجتماع  بموجب 

البادي التي عقد في)1)ديسمبر2022 

.SARL DOLCE GELATO(لشركة

مسؤولية) ذات  شركة  وهي 

 10.000 قداه) مال  برأف  محدودة،)

داهم،)واقع في القطاع)9،)عمااة زهرة)
اياض،)اقم)5،)حي الرياض،)الرباط.

قرا الشركاء)شركة ما يلي):

نقل املقر الحالي للشركة من):

اياض،) زهرة  عمااة  (،9 قطاع) (

إلى) الرباط  الرياض،) حي  اقم)5،)

البنوا  الجديد حي مسروا1،)اقامة)

سبدا ،)دكا )19،)واد الذهب،)امااة

تغيير نشاط الشركة من صاحب)

مطبم يشغل أقل من خمسة عشر)

مقاول) شخًصا إلى النشاط الجديد:)

أعمال متنوعة واستيراد واصدير.

احيي  القانو  الداخلي للشركة.

في) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) بالرباط  التجااية  املحكمة 

06/02/2023)احت اقم)132916. 
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 NORTON ROSE
FULBRIGHT MOROCCO

SARL AU
اأسمالها : 500.000 داهم

مقر الشركة : عمااة مربوحة،
10 مكرا زنقة علي ععد الرزاق، 

الداا العضاء
مقيدة بالسجل التجااي

بالداا العيضا احت اقم 7  252
بموجب قرااات الشريك الوحيد)
املؤاخة في)29)سبتمبر)2022،)والذي)
11)نوفمبر) في) ام تسجيل محضرها 
بأنه ام اجديد وكالة املسير) (،2022
 RAJESH كاايا) ااجيش  السيد 
أغسطس) (8 في) املزداد  (،KARIA
من) بموصوما) طنزانيا)،) (1967
جنسية بريطانية،)الساكن بكلينهاي،)
ايكمونسيوات،) اود،) شواليوود 
هيرافوادشير فف د3  أوب،)الحامل)
لجواز السفر اقم)099032227،)ملدة)
املصادقة) غاية  إلى  أي  سنوات،) (3
(،2025 املالية) السنة  على حسابات 
البقود) جميع  صحة  من  والتحقق 
التي ااخذها مع وكالئه منذ املصادقة)

على حسابات سنة)2019.
من جهة أخرى قام املسير بتجديد)
 ALAIN التفويض للسيد آال  مالك)
 ANNE والسيدة آ  البيير) (MALEK
بأنه يمكنهما املمااسة في) (LAPIERRE

نفس الشروط منذ تبيينهما.
لهذا) القانوني  اإليداع  إنجاز  ام 
 2022 ديسمبر) (8 بتاايخ) املحضر 
التجااية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 
بالداا العيضاء)احت اقم)9620 8.
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CHARIKAT CHAMAAL
 EL MAGHRIB LIL KHODA

SARL AU
اأسمالها : 15.500.000 داهم

محج طااق ابن زياد، 36 إقامة 
أميمة، القنيطرة

ف ت القنيطرة اقم 56129
عادية) غير  قرااات  بموجب 
للشريك الوحيد املؤاخة في)30)يونيو)
والذي ام تسجيل محضرها (،2022

اإلشهاد) ام  (،2022 يوليو) (29 في) (
الوحيد) الشريك  تبريف  تغيير  على 
عن) اإلندماج  نتيجة  الواقع،) في 
 VAN OERS طريق استيباب شركة)
الشريكة) (،INTERNATIONAL B V
الوحيدة في الشركة،)من قعل شركة)
شركة) (VAN OERS UNITED BV
ااسمالها) الهولندي،) القانو   ذات 
مقرها) الكائن  أواو،) (18.000
االجتماعي براندوم)210 - 671 )ت ز)
املقيدة بالسجل) -)هولندا،) -)دانتلوا)
بهولندا) التجااية  بالغرفة  التجااي 

.CCI51753 05(احت اقم
بها) مبترف  األخيرة  هذه  إ  
كشريكة وحيدة جديدة بدال وعوضا)
عن األولى وبالتالي،)ام احيي  النظام)
النظام) على  إذا  واملوافقة  األسا�شي 
بتاايخ انقيحه  املباد   األسا�شي 
  30)يونيو)2022،)واملسجل نفسه في

 29)يوليو)2022.
لهذه) القانوني  اإليداع  إنجاز  ام 
باملحكمة) الضعط  بكتابة  البقود 
بتاايخ) بالقنيطرة  االبتدائية 
15)نوفمبر)2022)احت اقم)93311.
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 B & ASS EXPERTS
COMPTABLES

SARL
 CONSEIL AUDIT ET EXPERTISE

COMPTABLE
اأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
2022،)قد ام) 3)نوفمبر) بالرباط يوم)
املسؤولية) محدودة  شركة  اأسيس 

والتي احمل الخصائص التالية):
SINGULATO)ش م م) (: التسمية)

ذات شريك وحيد.
اأسمال الشركة):)100.000)داهم)
مقسمة على)1000)حصة بثمن)100 
كلها) اكتتب  الواحدة  للحصة  داهم 

واحرا كليا عند االكتتاب.
(،30 عمااة) (: االجتماعي) املقر 
احمد) موالي  شااع  (،8 الشقة)

الوكيلي،)حسا ،)الرباط.
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اصنيع وابيع) (: الهدف االجتماعي)
ودوليا،) محليا  السيااات  جميع 
الكهربائية،) السيااات  وخاصة 
وكذلك جميع األنشطة ذات الصلة)
االجتماعي) بالهدف  معاشر  بشكل 
لشركة أو أي �شيء)آخر مماثل أو ذات)
 صلة من املحتمل أ  يسهل اوسيع
)أو اطوير الهدف االجتماعي للشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

اتضمن السنة) بشكل استثنائي،)
منذ) املنق�شي  الوقت  األولى  املالية 
تسجيل الشركة في السجل التجااي)

حتى)31)ديسمبر)2022.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

.SHEN HAIYIN
 K205 N°3566 DUSHI(:(القاطن
 ROAD MINGHANG DISTRICT

.SHANGHAI CHINA
اقم) سفر  لجواز  والحامل 

.E29088903
(: التجااي) السجل  في  االندااج 
سجلت الشركة في املحكمة التجااية)
يوم) (165.725 اقم) احت  بالرباط 

30)يناير)2023.
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LUDIKA
SARL

زيادة اأف املال وتبيي  مسير 
مشااك جديد

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالرباطن يوم)5)يناير)2023،)ام عقد)

الجمع البام للشركة):
شركة) مال  اأف  في  الزيادة 
LUDIKA SARL،)اأف مالها)10.000 
مكازة) الكائن مقرها بالرباط،) داهم،)
زاوية شااع مشليفن وشااع) (،3 اقم)
بالسجل) املسجلة  أكدال،) أوحود،)
ام زيادة) (159.833 التجااي ات اقم)
داهم ليتم زياداه من) (90.000 معلغ)
داهم) (100.000 إلى) داهم  (10.000
بقيمة) سهم  (900 إنشاء) طريق  عن 
مكتتب) الواحد،) للسهم  داهم  (100
بالكامل ومدفوع بالكامل على النحو)

التالي):

من) نقدية  مساهمة  طريق  عن 

برادة) السيد  جديد  شريك  طرف 

يوسف بمعلغ)22.000)داهم.

عن طريق دمج الحساب الجااي)

 68.000 بمعلغ) السابقي   للشركاء)

داهم.

وبالتالي ام تبديل كل من املاداي )

6)و7)من النظام األسا�شي.

تبيي  السيد برادة يوسف مسيرا)

 8 قطاع) بالرباط،) القاطن  مشااكا،)

الشقة) إقامة نسيم الرياض عماا) )

5،)الحامل لعطاقة التبريف الوطنية)

الذي يقعل كشريك) (AA19681 اقم)

إدااي مشااك.

إدااة) ستتم  فصاعدا،) اال   من 

شركاء) ثالثة  قعل  من  الشركة 

كريم) برادة  السيد  من  كل  إداايي  

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

عمر) برادة  والسيد  (A638712 اقم)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

اقم)A638711)والسيد برادة يوسف)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

بشكل) يبملو   (،AA19681 اقم)

منفصل وليس بشكل مشترك.

البزيز) ععد  السيد  استقالة 

التبريف) لعطاقة  الحامل  البلوي 

A711697)من منصعه) الوطنية اقم)

عام) إبراء) ومنحه  مشااك  كمسير 

ونهائي إلداااه السابقة.

بنكية) بالنسعة ألي عملية  ولكن 

واملسودات) الشيكات  اوقيع  مثل 

و.......الخ،) والصرف  والتحويالت 

 LUDIKA SARL شركة) ستلتزم 

بي ) املشترك لشريكي  من  بالتوقيع 

شركاء)الشركة.

احديث النظام األسا�شي.

لدى) القانوني  اإليداع  إيداع  ام 

املحكمة التجااية بالرباط في)2)فبراير)

2023،)احت اقم) 132.80.
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WELINK
SARL

الرأسمال االجتماعي : 100.000 
داهم

املقر االجتماعي : زنقة أوكايمد  
عمااة 28 مكتب اقم 1 واقم 2 
الطابق األول، أكدال، الرباط

بتاايخ) املؤاخ  القراا  بمقت�شى 
شركة) قرا شركاء) (،2023 يناير) (10

WELINK)ش م م ما يلي):
االجتماعي) الرأسمال  في  الزيادة 
داهم) ( 00.000 بقيمة) للشركة 
ليصل إلى)500.000)داهم عن طريق):
 100 بقيمة) حصة  ( 000 إنشاء)

داهم للواحدة.
التالية) البناصر  وحذف  إضافة 

لنشاط الشركة):
الكهربائية) التركيعات  (: حذف)

 الكمعيوار واالاصاالت).
إضافة):

االستشااات وهندسة الكمعيوار.
ام اإليداع القانوني لدى املحكمة)
فبراير) (9 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023،)احت اقم)7 1330.
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SPIN’IT
SARL AU

اأسيس شركة
املؤاخ) البرفي  البقد  بمقت�شى 
ام) قد  (،2023 يناير) بتاايخ) 2)
املسؤولية) ذات  الشركة  اأسيس 
املحدودة بشريك وحيد والتي احمل)

الخصائص التالية):
.SPIN’IT SARL AU(:(التسمية

الصفة القانونية):)شركة محدودة)
املسؤولية بشريك وحيد.

البرمجة،) (: االجتماعي) الهدف 
الكمعيوار) وأنشطة  االستشااات 

األخرى.
 100.000 (: الشركة) اأسمال 

داهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
املقر االجتماعي):) ،)زنقة واد زيز،)
الطابق الثالث،)شقة اقم)7،)أكدال،)

الرباط.
التسيير):)السيد خالد اوفيق.

قد ام اإليداع القانوني بالسجل)
التجااية) املحكمة  لدى  التجااي 
بالرباط بتاايخ)8)فبراير)2023،)احت)

اقم)166023.
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TARGET CLINICAL
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 30.000 داهم
املقر االجتماعي : شقة اقم  ،
عمااة اقم 32 إقامة ندى، 

طريق القنيطرة سال
بتاايخ) املؤاخ  القراا  بمقت�شى 
الشريك) قرا  (،2022 29)ديسمبر)
 TARGET CLINICAL(الوحيد لشركة

ش م م بشريك وحيد ما يلي):
 TARGET شركة) اصفية 
ش م م بشريك وحيد ) (CLINICAL
ااعاعا للمسطرة القانونية الجااي بها)
زكري) يونس  السيد  وتسمية  البمل 
مقر) احديد  وام  للشركة  كمصفي 
التصفية ب):)شقة اقم) ،)عمااة اقم)

32)إقامة ندى طريق القنيطرة سال.
ام اإليداع القانوني لدى املحكمة)
يناير) (26 بتاايخ) بسال  االبتدائية 

2023،)احت اقم)8  0 .
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PICOS MAROC
SARL AU

اأسمالها : 100.000 داهم
املقر االجتماعي : 2 زنقة الروما  22 

د محل اقم 1 حي الرياض، الرباط
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرا شركاء) (،2023 يناير) (10 بتاايخ)
ش ذ م م (PICOS MAROC  شركة)

)ما يلي):
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بيع)500)حصة بقيمة)100)داهم)
من) داهم  (50.000 بمعلغ) للحصة 
القصري) بوشبيب  السيد  طرف 

لفائدة السيد سبد خرماش.
بوشبيب) السيد  استقالة 

القصري من مهامه في الشركة.
خرماش) سبد  السيد  تبيي  
غير) زمنية  ملدة  للشركة  كمسير 

محدودة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد.
تبديل القانو  األسا�شي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 133062 التجاية بالرباط احت اقم)

في)13)فبراير)2023.
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INTERIOR SHAPE SARL AU
شركة أنتريوا شيب ش.م.م.ش.و

بتاايخ) املوقع  البرفي  للبقد  اعبا 
ام) العيضاء،) بالداا  (2021 ماي) (5
لشركة) األسا�شي  القانو   اأسيس 
أنتريوا شيب شركة ذات املسؤولية)
الوحيد،) الشريك  وذات  املحدودة 

وفقا للمبطيات التالية):
التسمية):)أنتربوا شيب.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتماعي):)أعمال هندسة)

التصميم الداخلي.
أعمال هندسة) (: املقر االجتماعي)

الداخلي.
املدة):)حددت في)99)سنة،)ابتداء)
السجل) في  التسجيل  ااايخ  من 

التجااي.
في) حدد  (: الشركة) اأسمال 
 1000 إلى) مقسمة  داهم  (100.000

حصة من فئة)100)داهم.
السيدة بوزيد زينب):)1000)حصة)

: 100)داهم):)100.000)داهم).
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيدة بوزيد زينب ملدة غير محدودة.

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاام يناير وانتهي إلى آخر ديسمبر.

باملحكمة) ام  (: القانوني) اإليداع 
بتاايخ فاام) التجااية بالداا العيضاء)

يونيو)2021)احت اقم)780619.
باملحكمة) ام  (: التجااي) السجل 
بتاايخ فاام) التجااية بالداا العيضاء)

يونيو)2021)احت اقم)505033.
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 COMPLEXE SCOLAIRE
 PRIVE LES EPIS DE L’ESPOIR

SARL
برأسمال : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 11 اجزئة وحيدي، 
شااع الزالقة، خريعكة

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
االستثنائي املنبقد في)6)فبراير)2023 
 complexe(بخريعكة للشركة املسماة
 scolaire privé les épis de l’espoir

sarl)قرات التغييرات التالية):
تغيير الشكل القانوني للشركة):

 complexe scolaire الشركة)
privé les épis de l’espoir sarl)غيرت)
شكلها لتصعم شركة ذات مسؤولية)
محدودة عوض شركة ذات مسؤولية)

محدودة بشريك وحيد.
افويت الحصص االجتماعية):

وااير،) حعيعة  الفقيدة  واثة 
الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحاملة 
الوحيدة) الشريكة  (QA5679 اقم)
 complexe scolaire privé لشركة)
أصعحوا) (les épis de l’espoir sarl
حيث) املذكواة  الشركة  في  شركاء)
اسم) وحسب  باإلجماع  صادقوا 
الحصص) افويت  على  اإلااثة 
موزعة) لتصعم  للشركة  االجتماعية 

على الشكل التالي):
(: القديم) التوزيع  (: حعيعة) وااير 
: الجديد) التوزيع  (، حصة) (1000 

 0)حصة.
القديم) التوزيع  (: أنس)  حفوض 
 500 (: الجديد) التوزيع  حصة،) (0

حصة.

التوزيع) (: الرحيم) ععد  حفوض 
(: التوزيع الجديد) 0)حصة،) (: القديم)

250)حصة.
التوزيع) (: صابرين) حفوض 
(: التوزيع الجديد) حصة،) (0 القديم:)

250)حصة.
التوزيع) (: الحصص) مجموع 
التوزيع) حصة،) (1000 القديم:)

الجديد):)1000)حصة.
اقرا إعادة تبيي ) (: تبيي  املسير)
السيد وااير محمد الحامل للعطاقة)
غير) وملدة  (Q 30605 اقم) الوطنية 

محددة املسير الوحيد للشركة.
تبديل القانو  األسا�شي للشركة.

36)من) 7،)و) (،6 (،1 بما أ  العنود)
القانو  األسا�شي للشركة قد شملهم)
التغيير،)قرا الجمع البام االستثنائي)

تبديل القانو  األسا�شي للشركة..
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
الضعط باملحكمة االبتدائية بخريعكة)
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)
احت) التجااي  وبالسجل  (62/2023

اقم)973.
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 ELMRABTI IMPORT SARL
AU

الرأسمال : 100.000 داهم
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاايخ)
ام وضع القانو ) (،2020 نوفمبر) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
دات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
(: االجتماعية) التسمية 

;ELMRABTI IMPORT SARL AU
االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والتصدير.
حي النوا عمااة) (: املقر االجتماعي)
سيدي) (1 الشقة) األول  الطابق  (8

مو�شى باب ملريسة،)سال.
املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من ااايخ اأسيسها.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 100.000 معلغ) في  الشركة  اأسمال 

داهم موزع على)1000)حصة من فئة)

100)داهم للحصة وزعت كما يلي):

 1000 (: أحمد) املرابطي  السيد 

حصة.

السنة االجتماعية):)اعدأ من فاام)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

التسيير):)ام تبيي  السيد املرابطي)

للشركة) وحيد  كمسير  أحمد،)

العنكية) الوثائق  وكموقع وحيد على 

ملدة غير محدودة.

ام إيداع السجل التجااي بمكتب)

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2021 يناير) بتاايخ) 1)

 .32687

162 P

 STE ABDEL BOUAT DE

TRAVAUX DIVERS SARL AU
RC(N° : 2467

افويت حصص اجتماعية

تبيي  مسير جديد للشركة

تغيير الهدف االجتماعي للشركة

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

يناير) (6 بتاايخ) املنبقد  االستثنائي 

 18 بتاايخ) بميدلت  واملسجل  (2023

يناير)2023)اقرا ما يلي):

اجتماعية) حصة  (1000 افويت)

100)داهم للحصة الواحدة) من فئة)

من طرف السيد بواطواو ععد املجيد)

لفائدة السيد بولحيا محمد):

تبيي  السيد بولحيا محمد مسيرا)

وحيدا للشركة ملدة غير محددة.

األشغال) في  مقاولة  نشاط  تغيير 

املختلفة أو العناء)باالستغالل املبدني)

أو التبدين وإضافة نشاط االستيراد)

والتصدير.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  ام 

املحكمة) لدى  الضعط  كتابة 

يناير) (25 بتاايخ) بميدلت  االبتدائية 

2023)احت اقم)2023/16.
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 STE SERVI-AMAL-TRAV

SARL AU
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام) (،2023 يناير) (25 بميدلت بتاايخ)

وضع القانو  األسا�شي للشركة ذات)

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التالية):

STE SERVI-AMAL- (: التسمية)

TRAV SARL AU

الهدف):)أشغال مختلفة أو العناء،)

التجااة في املبدات واآلالت الزااعية)

والري،)نيكوف.

أغعالو) مركز  (: االجتماعي) املقر 

ميدلت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

في) ماعدا  للشركة  النهائي  التأسيس 

حالة الفسخ املسعق أو التمديد.
اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 

100)داهم للحصة الواحدة،)اكتتبت)

كالتالي):
كجاوي) للسيد  حصة  (1000

محمد.

الشركة) تسيير  يتولى  (: التسيير)

غير) ملدة  محمد  كجاوي  السيد 

محددة.

السنة االجتماعية):)ابتدئ في فاام)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وانتهي  يناير 

سنة.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  ام 

املحكمة) لدى  الضعط  كتابة 

فبراير) (9 بتاايخ) بميدلت  االبتدائية 
اقم) (،2023/26 اقم) احت  (2023

السجل التجااي)3373.
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SOCIETE MERYOUB

SARL AU 
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام) (،2023 يناير) (16 بميدلت بتاايخ)

وضع القانو  األسا�شي للشركة ذات)

املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

التالية):

 SOCIETE MERYOUB(:(التسمية
SARL

الهدف):)أشغال مختلفة أو العناء)
نيكوف االستغالل الفالحي.

زنقة) (05 اقم) (: االجتماعي) املقر 
الزهرة أيت الربع،)ميدلت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
في) ماعدا  للشركة  النهائي  التأسيس 

حالة الفسخ املسعق أو التمديد.
اأسمال الشركة):)100.000)داهم)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 
100)داهم للحصة الواحدة،)اكتتبت)

كالتالي):
500)حصة للسيد مرغادي حمزة)

و)500)حصة للسيد اعمليش أيوب.
التسيير):)يتولى تسيير الشركة كل)
والسيد) أيوب  اعمليش  السيد  من 

مرغادي حمزة ملدة غير محددة.
السنة االجتماعية):)ابتدئ في فاام)
كل) من  ديسمبر  (31 في) وانتهي  يناير 

سنة.
بمصلحة) القانوني  اإليداع  ام 
املحكمة) لدى  الضعط  كتابة 
فبراير) (2 بتاايخ) بميدلت  االبتدائية 
اقم) (،2023/20 اقم) احت  (2023

السجل التجااي)3363.
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SOCIETE BARA MINES
SARL 

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام) (،2023 يناير) (16 بميدلت بتاايخ)
وضع القانو  األسا�شي للشركة ذات)
املميزات) ذات  املحدودة،) املسؤولية 

التالية):
 SOCIETE BARA (: التسمية)

MINES SARL
املبدني،) االستغالل  (: الهدف)
االستيراد والتصدير،)نقل العضائع..

املقر االجتماعي):)اقم) 1)زنقة واد)
داعة الشبعة،)ميدلت.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
في) ماعدا  للشركة  النهائي  التأسيس 

حالة الفسخ املسعق أو التمديد.

اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 

100)داهم للحصة الواحدة،)اكتتبت)

كالتالي):

500)حصة للسيد ملرابط اشيد)؛

و)500)حصة للسيد باغو عزيز)؛

التسيير):)يتولى تسيير الشركة كل)

من السيد ملرابط اشيد والسيد باغو)

عزيز ملدة غير محددة.

السنة االجتماعية):)ابتدئ في فاام)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وانتهي  يناير 

سنة.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  ام 

املحكمة) لدى  الضعط  كتابة 

فبراير) (2 بتاايخ) بميدلت  االبتدائية 
اقم) (،2023/19 اقم) احت  (2023

السجل التجااي)3361.
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 ENTREPRISE TOUP GARBO

SARL
اأسيس شركة

 ENTREPRISE TOUP (: التسمية)

GARBO SARL

الهدف االجتماعي):)النقل الخاص)

العضاعة) ونقل  املستخدمي   ونقل 

ونقل على حساب الغير واللوجستيك.

النصر،) حي  (: االجتماعي) املقر 
سكتوا)8)اقم)302،)عي  البودة.

اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

داهم للحصة الواحدة.

بطاقة) اقم  كربو�شي  هللا  ععد 

 500 حصته) (AA112552 تبريفه)

حصة)؛

بطاقة) اقم  كربو�شي  شيماء)

تبريفها)AA90962)حصته)500.

كربو�شي) هللا  ععد  (: املسيرا )

وشيماء)كربو�شي.
اقم التسجيل باملحكمة االبتدائية)

بتمااة بتاايخ)2)يناير)2023)احت اقم)

.138039
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شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م

comptable(fiscale

Tél N° : 028.52.83.52

Fax N° : 028.52.83.52

 OULED TEIMA شركة

BUILDING ش.م.م
حي الكر�شي زنقة سعو، أوالد اايمة، 

إقليم اااودانت

بمقت�شى عقد عرفي موقع بمدينة)

 2023 يناير) (30 بتاايخ) اايمة  أوالد 

 2023 يناير) (31 بتاايخ) ومسجل 

بتااودانت ام وضع القانو  األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

اتميز بالخاصيات اآلاية):

 OULED TEIMA (: التسمية)

الشريك) ذات  ش.م.م  (BUILDING

الوحيد.

الشركاء):

السيد بركا  زكرياء.

الغرض االجتماعي):)

والخدمات) األشغال  في  مقاول 

املختلفة)؛

التجااة بصفة عامة.

االستيراد والتصدير.

املقر االجتماعي):)حي الكر�شي زنقة)

سعو،)أوالد اايمة،)إقليم اااودانت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.
اأف املال):)حدد اأف املال في معلغ)

 5000 إلى) مقسم  داهم  (500.000

100)داهم) حصة اجتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):

السيد بركا  زكرياء):)5000)حصة)

اجتماعية.

املجموع):)5000)حصة.

التسيير):)عي  السيد بركا  زكرياء)

مسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير)

محدودة.

في) ابتدأ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر،) (31 في) وانتهي  يناير  فاام 

ا لسنة االجتماعية) ابتدأ  واستثناءا 

الشركة) تسجيل  يوم  من  األولى 

بالسجل التجااي.
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األاباح):)ببد خصم كافة التكاليف)

في) عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على) العاقي  يوزع  األسا�شي،) القانو  

اأف) في  حصصهم  نسعة  الشركاء)

املال االجتماعي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط 

بتااودانت يوم)13)فبراير)2023)احت)

اقم)96.

بالسجل) الشركة  تسجيل  ام 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجااي 

بتااودانت يوم)13)فبراير)2023)احت)

اقم)9359.
ملخص من أجل النشر

شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 05.28.52.83.52

FAX N° : 05.28.52.79.82

محاسعة)-)ضرائب

شااع محمد الخامس،)أوالد اايمة

شركة ريما سوس
 ش.م.م

دواا الكدية، جماعة الكدية 

العيضاء، أوالد اايمة

إقليم اااودانت

 قعول استقالة املسيرة الوحيدة
تبيي  مسير وحيد للشركة

بمقت�شى محضر مداوالت الجمع)

بأوالد) املؤاخ  االستثنائي،) البام 

(،2022 أغسطس) (5 بتاايخ) اايمة 

سوف«  »ايما  بشركة) الشركاء) قرا 

ش.م.م وباإلجماع ما يلي :

مطيع  السيدة  استقالة  قعول 

وحيدة  كمسير  مهامهما  من  نواة، 

للشركة.

زكرياء  بواوادي  السيد  تبيي  

ثالث  ملدة  وذلك  للشركة  كمسير 

سنوات وفق مقتضيات املادة 13 من 

القانو  األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية) باملحكمة  الضعط 
 2022 أغسطس) (30 بتااودانت يوم)

احت اقم)537.
ملخص من أجل النشر

شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 05.28.52.83.52

FAX N° : 05.28.52.79.82

شركة تيسرا
 ش.م.م

طريق سوق الخميس، أوالد اايمة
إقليم اااودانت

اأسيس
بمقت�شى عقد عرفي موقع بمدينة)
 2023 يناير) (13 بتاايخ) اايمة  أوالد 
بتااودانت) (2023 يناير) ومسجل) 2)
لشركة) األسا�شي  القانو   وضع  ام 
اتميز) املحدودة  املسؤولية  ذات 

بالخاصيات اآلاية):
شركة) (: االجتماعية) التسمية 

ايسرا ش.م.م.
الشركاء):

والسيد) محمد  بوعزي  السيد 
الساكر ععد البلي.

الغرض االجتماعي):
اإلنباش البقااي بجميع أشكاله.

عمليات) كافة  وانفيذ  إنجاز 
التشييد والعناء.

مقاول أعمال وخدمات متنوعة.
التجااة بصفة عامة.
االستيراد والتصدير.

سوق) طريق  (: االجتماعي) املقر 
إقليم) اايمة،) أوالد  الخميس،)

اااودانت.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.
:)حدد اأف املال معلغ) اأف املال)
 1000 إلى) مقسم  داهم  (100.000
100)داهم) حصة اجتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):

 670 (: السيد الساكر ععد البلي)
حصة اجتماعية.

حصة) (330 (: محمد) بوعزي 
اجتماعية.

املجموع):)1000)حصة اجتماعية.
الساكر السيد  عي   (:  التسيير)
ععد البلي مسير وحيد للشركة وذلك)

ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية):)ابتدئ في فاام)
يناير وانتهي في)31)ديسمبر،)واستثناء)
األولى) االجتماعية  السنة  ابتدئ 
بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجااي.
كافة) خصم  ببد  (: األاباح)
التكاليف القانونية وكذا املنصوص)
عليها في القانو  األسا�شي يوزع العاقي)
على الشركاء)نسعة حصصهم في اأف)

املال االجتماعي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية) باملحكمة  الضعط 
2023)احت) 7)فبراير) بتااودانت يوم)

اقم)86.
بالسجل) الشركة  تسجيل  ام 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجااي 
2023)احت) 7)فبراير) بتااودانت يوم)

اقم)9 93.
ملخص من أجل النشر

شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م
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شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 05.28.52.83.52

FAX N° : 05.28.52.79.82

RAB MED TRAV شركة
 ش.م.م

حي بوخريص، زنقة ماسة، أوالد 
اايمة، اااودانت

اأسيس
بمقت�شى عقد عرفي موقع بمدينة)
 2023 يناير) (3 بتاايخ) اايمة  أوالد 
بتااودانت) (2023 يناير) (10 ومسجل)
لشركة) األسا�شي  القانو   وضع  ام 
اتميز) املحدودة  املسؤولية  ذات 

بالخاصيات اآلاية):

 RAB(التسمية االجتماعية):)شركة

MED TRAV)ش.م.م.

الشركاء):

ايت) والسيد  ابيع  لخضر  السيد 

موالي محمد محمد.

الغرض االجتماعي):

والخدمات) األشغال  في  مقاول 

املختلفة.

التجااة بصفة عامة.

االستيراد والتصدير.

بوخريص،) حي  (: االجتماعي) املقر 

زنقة ماسة،)أوالد اايمة،)اااودانت.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)

للشركة.

:)حدد اأف املال معلغ) اأف املال)

 1000 إلى) مقسم  داهم  (100.000

100)داهم) حصة اجتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):

حصة) (500 (: السيد لخضر ابيع)

اجتماعية.

السيد ايت موالي محمد محمد):)

500)حصة اجتماعية.

املجموع):)1000)حصة اجتماعية.

لخضر) السيدا   عي   (: التسيير)

محمد) محمد  موالي  وايت  ابيع 

غير) ملدة  وذلك  للشركة  كمسيرين 

محدودة.

السنة االجتماعية):)ابتدئ في فاام)

يناير وانتهي في)31)ديسمبر،)واستثناء)

األولى) االجتماعية  السنة  ابتدئ 

بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجااي.

كافة) خصم  ببد  (: األاباح)

التكاليف القانونية وكذا املنصوص)

عليها في القانو  األسا�شي يوزع العاقي)

على الشركاء)نسعة حصصهم في اأف)

املال االجتماعي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط 

بتااودانت يوم) 2)يناير)2023)احت)

اقم)56.
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بالسجل) الشركة  تسجيل  ام 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجااي 

بتااودانت يوم) 2)يناير)2023)احت)
اقم)9325.

ملخص من أجل النشر

شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م

171 P

شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 05.28.52.83.52

FAX N° : 05.28.52.79.82

محاسعة)-)ضرائب

شااع محمد الخامس،)أوالد اايمة

EL BAHJA WATER شركة
 ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الحي املحمدي، زنقة طرفة بن عابد 
اقم  7، أوالد اايمة

إقليم اااودانت

 الزيادة في اأف املال االجتماعي
من 100.000 داهم إلى 2.000.000 

داهم
بمقت�شى محضر مداوالت الجمع)

بتاايخ املؤاخ  االستثنائي،)  البام 

13)يناير)2023،)قرا الشريك الوحيد)

بشركة) الواحد  ععد  العهجة  السيد 

ذات) ش.م.م  (EL BAHJA WATER

الشريك الوحيد ما يلي):

االجتماعي) املال  اأف  في  الزيادة 

 100.000 معلغ) في  حاليا  املحدد 

داهم) (1.900.000 معلغ قداه) داهم،)

الجديد) املال  الرأف  ليصعم  وهذا 

2.000.000)داهم وذلك بإصداا) هو)

فئة) من  اجتماعية  حصة  (19000

منها عن) (%25 يتم دفع) داهم،) (100

وذلك نقدا  فيها  االكتتاب   طريق 

كما يلي):

السيد العهجة ببد الواحد):)750  

حصة اجتماعية.

املجموع):)750 )حصة اجتماعية.

املادة) تبديل  ام  ذلك  إثر  وعلى 

األسا�شي) القانو   من  الساببة 

للشركة):
املال) اأف  (: السابع) الفصل 

االجتماعي.

للشركة) االجتماعي  املال  اأف 
داهم) (2.000.000 معلغ) في  محدد 
حصة اجتماعية) (20000 مقسم إلى)
على) موزعة  داهم  (100 فئة) من 

الشكل اآلتي):
(: الواحد) ببد  العهجة  السيد 

20000)حصة اجتماعية.
حصة) (20000 (: املجموع)

اجتماعية.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية) باملحكمة  الضعط 
بتااودانت يوم)30)يناير)2023)احت)

اقم)72.
ملخص من أجل النشر

شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.
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شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م

SOCIETE D’ETUDE MAHA FISC SARL

COMPTABILITE - FISCALITE

TEL N° : 05.28.52.83.52

FAX N° : 05.28.52.79.82

 ULTRA SWIFT شركة
SERVICES

 ش.م.م ذات الشريك الوحيد
اقم 20، ياسمينة 2، أيت ملول

عمالة أنزكا  أيت ملول
اأسيس

بمقت�شى عقد عرفي موقع بمدينة)
 2023 أيت ملول بتاايخ فاام فبراير)
 7 بتاايخ) انزكا   بمدينة  ومسجل 
القانو ) وضع  ام  (2023 فبراير)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد اتميز)

بالخاصيات اآلاية):
شركة) (: االجتماعية) التسمية 
ش.م.م) (ULTRA SWIFT SERVICES

ذات الشريك الوحيد.
الشركاء):

السيد هاليل كمال.
الغرض االجتماعي):

خدمة املراسلة.
نقل األفراد والعضائع.

جميع الخدمات املتبلقة بالنقل.
االستيراد والتصدير.

(،20 اقم) (: االجتماعي) املقر 
2،)أيت ملول عمالة أنزكا ) ياسمينة)

أيت ملول.

في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)
التأسيس) يوم  من  ابتداء) سنة  (99  

النهائي للشركة.
:)حدد اأف املال معلغ) اأف املال)
 1000 إلى) مقسم  داهم  (100.000
100)داهم) حصة اجتماعية من فئة)

وموزع على الشكل اآلتي):
السيد هاليل كمال):)1000)حصة)

اجتماعية.
املجموع):)1000)حصة اجتماعية.
هاليل) السيد  عي   (: التسيير)
كمال كمسير للشركة وذلك ملدة غير)

محدودة.
السنة االجتماعية):)ابتدئ في فاام)
يناير وانتهي في)31)ديسمبر،)واستثناء)
األولى) االجتماعية  السنة  ابتدئ 
بالسجل) الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجااي.
كافة) خصم  ببد  (: األاباح)
التكاليف القانونية وكذا املنصوص)
عليها في القانو  األسا�شي يوزع العاقي)
على الشركاء)نسعة حصصهم في اأف)

املال االجتماعي للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
الضعط باملحكمة االبتدائية بانزكا )
يوم)10)فبراير)2023)احت اقم)303.

بالسجل) الشركة  تسجيل  ام 
االبتدائية) املحكمة  لدى  التجااي 
احت) (2023 فبراير) (10 يوم) بانزكا  

اقم)27905.
ملخص من أجل النشر

شركة الدااسات مهى فيسك ش.م.م
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 COFRALSI
كوفرال�شي

شركة محدودة املسؤولية 
مقرها اإلجتماعي : 56- 5، زنقة 

الفرات، إقامة سناء، الطابق الرابع، 
مكتب 31، املباايف - الداا العيضاء

اأسمالها : 26.928.000 داهم
السجل التجااي : الداا العيضاء

اقم 173153
خفض اأف املال االجتماعي

الجمع) قرااات  محضر  بمقت�شى 
بمقر) املحرا  االستثنائي  البام 

بتاايخ العيضاء) بالداا   الشركة 

 1)نوفمبر)2022)اقرا ما يلي):)

خفض اأسمال الشركة عن طريق)
استيباب جزء)من الخسائر املتراكمة)
وذلك) (2021 املالية) املسجلة للسنة 
وذلك) داهم  (2 .327.600 بمقداا)
داهم إلى) (26.928.000 بخفضه من)

00 .2.600)داهم.
و8  (7 (،6 التبديل املوازي للمادة)

من القواني  األساسية للشركة.
انقيم القواني  األساسية للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بالداا) التجااية  املحكمة  ضعط 
2023)احت) 9)فبراير) العيضاء)بتاايخ)

اقم)857920.
للخالصة و العيا 

املسير
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 ADELTE SERVICES
TEHCHNIQUES MAROC
اديلتي سيرفيس ايكنيك مااوك

إنشاء فرع اابع للشركة
قرااات) محضر  بموجب 
ف) ف  ا  للشركة  الشركة  مدير 
سيرفيسيوف) ي  مانتنيميينتوف 
 EFS MANTENIMIENTO ايكنيكو)
(،Y SERVICIOS TECNICOS, S.L.U
الكائن) اإلسعاني،) للقانو   خاضبة 
مقرها في برشلونة،)إسعانيا،)املسجلة)
احت) برشلونة  ل  التجااي  بالسجل 
السيد) بواسطة  واملمثلة  (200 اقم)
 JORGE LUIS جواجي لويس مونت)
 NURIA(والسيدة(MONT SUADES
اوليفا) نوايا  (OLIVA GALVAN
فاام) بتاايخ  العيضاء) بالداا  جالفا  
نوفمبر)2022)اقرا فتم فرع الشركة)

باملغرب ذو املميزات التالية):
 ADELTE (: اإلجتماعية) التسمية 
 SERVICES TEHCHNIQUES
ايكنيك  سيرفيس  اديلتي   MAROC

مااوك.
الشكل القانوني):)فرع.

هندسة) (: اإلجتماعي) الهدف 
واركيب) وصيانة  وتسويق  واصميم 
واملوانئ) املطااات  ومبدات  آالت 

والسكك الحديدية.
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شااع) (،59 (: اإلجتماعي) املقر 

الطابق) الزهوا،) إقامة  الزاقطوني،)

9،)الرقم)26)–)الداا العيضاء.

اإلدااة):)عي  كمدااء)للشركة ملدة)

غير محددة):

مونت) لويس  جواجي  السيد 

JORGE LUIS MONT SUADES 

 NURIA OLIVA GALVAN والسيدة)

والسيد) جالفا   اوليفا  نوايا 

 PATXI ARTIZ ااايز كريسعو) بات�شي 

.CRESPO

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

بالداا) التجااية  املحكمة  ضعط 

2023)احت) 7)فبراير) العيضاء)بتاايخ)
و تسجيل الشركة) (00857372 اقم)

بالسجل التجااي لدى نفس املحكمة)

و في نفس التاايخ احت اقم)570969.
)للخالصة و العيا 

املسير

الداا العيضاء
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AR MAGHREB
اا مغرب

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

 A.281 مقرها االجتماعي : اجزئة

الطابق األا�شي واملشرف، املنطقة 

الحرة للتصدير - طنجة
اأسمالها : 10.000 داهم قابل 

للتحويل

السجل التجااي : طنجة - اقم 

867 7

اجديد مهام مسير الشركة
بمقت�شى محضر قرااات الشريك)

الوحيد املحرا بمقر الشركة بطنجة)

بتاايخ)12)يناير)2023)اقرا ما يلي):

الشركة) مسيري  مهام  اجديد 

 Mr فيناف) سامو   جايمي  السيد 

لفترة غير) (JAIME SAMON VINAS

محددة.

من) (31 للفصل) املوازي  التبديل 

القواني  األساسية للشركة.

انقيم القواني  األساسية للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بطنجة) التجااية  املحكمة  ضعط 
اقم) احت  (2023 يناير) (20 بتاايخ)

.261867
للخالصة و العيا 

املسير
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KOSTAL MAROC
كوستال مااوك

شركة محدودة املسؤولية ذات 
الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : املنطقة الحرة 
للتصدير، اجزئة اقم 79، الشطر 

الثاني، طنجة
اأسمالها : 2.050.000 اواو

السجل التجااي : طنجة - اقم 
7 215

تغيير ممثل الشريك الوحيد
بمقت�شى محضر قرااات الشريك)
الوحيد املحرا بمقر الشركة بطنجة)

بتاايخ)3)أكتوبر)2022)اقرا ما يلي):
الشريك) ممثل  تغيير  إثعات 
KAI- الوحيد الذي سيصعم السيد)
والسيد) (UWE KNICKMANN
وذلك) (HANSJORG HERRMANN
كوستال) أنداياف  السيد  عن  بديال 

.Mr. ANDREAS KOSTA
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بطنجة) التجااية  املحكمة  ضعط 
اقم) احت  (2023 فبراير) (9 بتاايخ)

.2626 2
للخالصة و العيا 

املسير
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KOSTAL MAROC
كوستال مااوك

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : املنطقة الحرة 
للتصدير، اجزئة اقم 79، الشطر 

الثاني، طنجة
اأسمالها : 2.050.000 اواو
السجل التجااي : طنجة

اقم 215 7

افع اأف املال االجتماعي
بمقت�شى محضر قرااات الشريك)

الوحيد املحرا بمقر الشركة بطنجة)

بتاايخ)10)أكتوبر)2022)اقرا ما يلي):
بمقداا) الشركة  املال  زيادة اأف 

يرافع) وبذلك  يواو  (2.000.000

 2.050.000 إلى) يواو  (50.000 من)

سهم) (20.000 بإصداا) وذلك  يواو 

سهم.) لكل  يواو  (100 بقيمة) جديد 

طريق) عنها  واإلفراج  االكتتاب  يتم 

على) الدفع  املستحقة  الديو   دمج 

الشركة.

إثعات اإلنجاز النهائي لزيادة اأف)

املال االجتماعي.

التبديل املوازي للمادة)6،)و7)من)

النظام األسا�شي.

انقيم القواني  األساسية للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بطنجة) التجااية  املحكمة  ضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (8 بتاايخ)

.262538
للخالصة و العيا 

املسير
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RECICLADOS TANGER
ايسيكالدوف مااوك

شركة محدودة املسؤولية

مقرها االجتماعي : املنطقة 

الصناعية إجزناية اجزئة 165 - 168 

طنجة
اأسمالها : 13.978.000 داهم

السجل التجااي : طنجة
اقم 98927

افع اأف املال االجتماعي
الجمع) قرااات  محضر  بمقت�شى 

البام االستثنائي املحرا بمقر الشركة)
بطنجة بتاايخ)11)أكتوبر)2022)اقرا)

ما يلي):
زيادة اأف املال الشركة عن طريق)

دمج الديو  املستحقة الدفع لصالح)

داهم) (3.378.000 بمعلغ) الشركاء)

وبذلك برفبه من)10.600.000)داهم)

إلى)13.978.000)داهم.

إثعات اإلنجاز النهائي لزيادة اأف)

املال االجتماعي.

التبديل املوازي للمادة)6،)و7)من)

النظام األسا�شي.

انقيم القواني  األساسية للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بطنجة) التجااية  املحكمة  ضعط 

احت اقم) (2022 ديسمبر) (28 بتاايخ)

.261128
للخالصة و العيا 

املسير
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SOLAMTA

سوالمتا

شركة محدودة املسؤولية

مقرها االجتماعي : اوكاد اقم 9

الحرااين - طنجة

اأسمالها : 27.200 داهم

السجل التجااي : طنجة

اقم 85 63

خفض اأف املال االجتماعي
الجمع) قرااات  محضر  بمقت�شى 

البام االستثنائي املحرا بمقر الشركة)

 2022 ديسمبر) (21 بتاايخ) بطنجة 

اقرا ما يلي):

خفض اأسمال الشركة عن طريق)

استيباب جزء)من الخسائر املتراكمة)

داهم) (5.172.800 بمقداا) وذلك 

وذلك بخفضه من)5.200.000)داهم)

إلى)27.200)داهم.

التبديل املوازي للمادة)6،)و7)من)

القواني  األساسية للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بطنجة) التجااية  املحكمة  ضعط 

اقم) احت  (2023 يناير) بتاايخ) 2)

.261981
للخالصة و العيا 

املسير

180 P
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STE GOOD HOPE
SARL

اعبا ملقراات الجمع البام لشركاء)
أكتوبر) (28 بتاايخ) بتيفلت  املسجل 
2022)لشركة)GOOD HOPE)شركة)

ذات مسؤولية محدودة.
املنزه) اجزئة  (: التجااي) عنوانها 
عالل) سيدي  (79A عمااة) (2 متجر)

العحراوي ايفلت.
قرا الجمع البام ما يلي):

التصفية النهائية للشركة.

ابرئة ذمة مصفي الشركة.
(: النشاط) عن  التوقف  عنوا  
 79A عمااة) (2 متجر) املنزه  اجزئة 

سيدي عالل العحراوي ايفلت.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
الضعط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)
احت الرقم) (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

 58)السجل التجااي اقم)209.
181 P

MILOUD BRICO
SARL

اعبا ملقراات عقد مسجل بتيفلت)
2023.)ام وضع القانو ) يناير) في) 2)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة باملميزات التالية):
 MILOUD BRICO (: التسمية)

ش.م.م.
املقر االجتماعي):)حي اماليا اقم)83 

سيدي عالل العحراوي ايفلت.
بيع جميع املستلزمات) (: املوضوع)
زااعية) مبدات  وكذلك  البقاقير 

بالتقسيط.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس الفبلي للشركة.
من) الشركة  تسير  (: التسيير)
طرف السيد ميلود بلخلطي ملدة غير)

محدودة.
داهم) (100.000 (: الرأسمال)
 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم إلى)

داهم للحصة.
السنة االجتماعية):)ابتدئ في فاام)
ديسمبر باستثناء) (31 يناير وانتهي في)

سنة التأسيس.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
الضعط باملحكمة االبتدائية بتيفلت)
احت الرقم) (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

586)السجل التجااي اقم)53 1.
182 P

FOB PARTNER شركة
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
اأسيس) ام  (2022 ماي) (19 بتاايم)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

احمل الخصائص التالية):
FOB PARTNER(:(التسمية

الدااسات) مكتب  (: الهدف)
والعحوث.

(،1 شقة) (،1 (: التجااي) البنوا  
(،1 1،)حي الفردوف،)املسيرة) الطابق)

امااة.
الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)
في)100.000)داهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة.
:)ام تبيي  السيد اسامة) التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  عزيز  بن 

محدودة.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من ااايخ التأسيس النهائي.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
باملحكمة االبتدائية بتمااة احت اقم)

136689)بتاايخ)28)يونيو)2022.
183 P

في�شي سيكيوريتي سولوسيونز 
ماروك

 FICHET SECURITY SOLUTIONS
MAROC

فرع اابع لشركة في�شي سيكيوايتي 
 FICHET سولوسيونز فرانس
 SECURITY SOLUTIONS

FRANCE
الكائن مقرها االجتماعي : شااع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر اقم 6 الطابق 
3 شقة 3 ااسي  الداا العيضاء
اقم السجل التجااي 569561

اأسيس فرع
بمقت�شى محضر قرااات الشركاء)

شركة في�شي) (،2023 يناير) (9 بتاايخ)

فرانس) سولوسيونز  سيكيوايتي 

قرات) املبسطة،) املساهمة  شركة 

الخصائص) ذات  فرع،) اأسيس 

التالية):

تسمية الفرع):)»في�شي سيكيوايتي)

 FICHET مااوك«) سولوسيونز 

 SECURITY SOLUTIONS

.MAROC

الشكل القانوني):)فرع.

املسيرة) شااع  (: االجتماعي) املقر 

3)شقة) 6)الطابق) 6)أكتوبر اقم) زنقة)

3)ااسي  الداا العيضاء.

نشاط الفرع):)نشاط الشركة،)في)

املغرب والخااج):

وصيانة) واركيب  تسويق 

واإللكترونية) املادية  األمن  نظم 

وامليكاارونية.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

بالسجل) الشركة  فرع  تسجيل 

التجااي بالداا العيضاء.

»جوليا ) السيد) (: الرئيس)

.Julien LAFORETS(»الفواي
الجهوي) باملركز  التسجيل  ام 

بتاايخ العيضاء) بالداا   لالستثماا 

25)يناير)2023)احت اقم)569561.
من أجل مقتطف وبيا 

املسير

184 P

كفانزا
اأسمالها : 10.000 داهم

إقامة النصر ج.ح محل اجااي 

327 21 والد عامر اكابيي  عي  

عتيق امااة

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 2022 أغسطس) (15 بتاايخ) املنبقد 

اقرا ما يلي):

مسؤولية) ذات  شركة  اأسيس 

محددة لشريك واحد وذلك باملميزات)

التالية):

التسمية):)كفانزا.

الرأسمال):)10.000)داهم.

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشركة)

محددة لشريك واحد.

النصر) إقامة  (: االجتماعي) املقر 

ج.ح محل اجااي)327 21)والد عامر)

اكابيي  عي  عتيق امااة.

سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)

ابتدئ من ااايخ التسجيل في السجل)

التجااي.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

الحامل) مصطفى  البنزي  السيد 

 AD1 2280 الوطنية) للعطاقة 

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محددة.

ام اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بتمااة بتاايخ)22)أغسطس)

2022)احت اقم)01866.
اقم السجل التجااي)137293.

للعيا  والنشر

185 P

DELI’S
S.A

شركة مساهمة
اأسمالها : 2.000.000  داهم

مقرها االجتماعي بالرباط زاوية زنقة 

ععد الفتاح سعاطة وزنقة ععد هللا 

البيا�شي، السوي�شي

الزيادة في اأسمال الشركة
من 2.000.000  داهم إلى 

62.000.000 داهم
البام) الجمع  ملداوالت  طعقا 

بتاايخ البادة  فوق   املنبقد 

مساهمي) قرا  (2022 ديسمبر) (26

مقرها االجتماعي) (DELI’S S.A شركة)
زاوية زنقة ععد الفتاح) (،3 بالرباط،)

البيا�شي،) هللا  ععد  وزنقة  سعاطة 

اأسمال) في  الزيادة  السوي�شي،)

إلى) داهم  ( 2.000.000 الشركة من)

بإحداث) وذلك  داهم  (62.000.000

 100 بقيمة) جديد  سهم  (200.000

إلى شركة) لكل سهم منسوب  داهم 

.AGROFINA SA
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وستتحقق هذه الزيادة من خالل)
الذي) الجااي  الحساب  تبويض 
في) (AGROFINA SA شركة) املكه 
 DELI’S لشركة) االجتماعية  الكتب 

.S.A
سيتم استيباب األسهم الجديدة)
يوم) من  اعتعااا  القديمة  األسهم  في 

االنتهاء)النهائي لزيادة في اأف املال.
 6 وفقا لذلك ام تبديل املاداي )

و7)من النظام األسا�شي.
الشركة) اأسمال  أصعم  وبالتالي 
62.000.000)داهم مقسم) محدد في)
إلى)620.000)سهم من فئة)100)داهم)

لكل سهم،)مخصص للمساهمي .
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم) احت  (2023 فبراير) (8 بتاايخ)
التجااي) السجل  اقم  (133056

.85799
بمثابة مقتطف وبيا 

»فيدكس«

186 P

ARCHI DESIGN MAROC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسمالها : 10.000 داهم

املقر االجتماعي : 32، زاوية شااع 
فال ولد عمير وزنقة بهت مكتب
اقم 219 كمعوف 1 - الرباط

نقل املقر االجتماعي واحديث 
القانو  األسا�شي

بتاايخ جماعي  قراا   بموجب 
وضبت نسخة منه) (2022 نوفمبر) (2
التجااية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 
احت) (2023 فبراير) (8 بالرباط بتاايخ)
شركة) شركاء) قرا  (،133086 اقم)
(،ARCHI DESIGN MAROC SARL
مقرها) داهم،) (10.000 (: اأسمالها)
زاوية شااع) (،32 االجتماعي بالرباط،)
فال ولد عمير وزنقة بهت مكتب اقم)

219)كمعوف)1.
نقل املقر االجتماعي من البنوا )
املذكوا أعاله إلى) )زنقة نوباليا قطبة)
حي الرياض،) (1 بلوك) (17  )سيكتوا)

الرباط.

الرابع) الفصل  عدل  أجله،) ومن 
من القانو  األسا�شي.

أ ) دو   للقواني ،) عام  إصالح 
ينتج عن ذلك كيا  أخالقي جديد،)
من أجل إجراء)التبديالت املنصوص)
عليها في الظهير الشريف الصادا في)26 
 19-21 2019)بإصداا القانو ) أبريل)
5-96)بشأ ) املبدل واملكمل للقانو )

الشركات ذات املسؤولية املحدودة.
بمثابة مقتطف وبيا 
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ECOLYS
S.A

شركة مساهمة
اأسمالها : 600. 70. 8 داهم
مقرها االجتماعي : زاوية زنقة

ععد الفتاح سعاطة وزنقة ععد هللا 
البيا�شي، السوي�شي، الرباط

اجديد والية املديرين
البادية) البامة  الجمبية  تشير 
انتهاء) إلى  (2022 ديسمبر) (19 بتاايخ)
مجلس اإلدااة) فترة عضوية أعضاء)
الجزولي) العحراوي  املهدي  السيد 

ويوسف العحراوي الجزولي.
البادية) البامة  الجمبية  اجدد 
التفويض) (2022 ديسمبر) (19 بتاايخ)
وتبيي  أعضاء)مجلس اإلدااة املهدي)
العحراوي جزولي ويوسف العحراوي)
وانتهي) سنوات،) ست  ملدة  الجزولي 
االجتماعي) ااايخ  من  صالحياتهم 
البام البادي السنوي الذي سيصدا)
للسنة) املالية  العيانات  في  حكمه.)

املنتهية في)30)يونيو)2028.
البادية) البامة  الجمبية  أشاات 
بتاايخ (ECOLYS SA  لشركة)
فترة) انتهاء) إلى  (2022 ديسمبر) (19
 Jean ROUSSILHES عضوية السيد)

كمدير.
البادية) البامة  الجمبية  اجدد 
التفويض) (2022 ديسمبر) (19 بتاايخ)
 Jean السيد) املسؤول  وتبيي  
وانتهي) سنتي   ملدة  (ROUSSILHES
البام) السنوي  االجتماعي  ااايخ  في 
حسابات) في  سيبت  الذي  البادي 

السنة املالية املنتهية)30)يونيو) 202.

باإلجماع) اإلدااة  مجلس  وافق 
التفويض) (2022 ديسمبر) (19 بتاايخ)
ائيسا) جزولي  العحراوي  املهدي 
التنفيذي) والرئيس  اإلدااة  ملجلس 
مجلس) كبضو  واليته  مدة  طوال 
اإلدااة الذي سينتهي في موعد انبقاد)
السنوية) البادية  البامة  الجمبية 
املالية) العيانات  على  التي ستصادق 
يونيو) (30 في) املنتهية  املالية  للسنة 

.2028
بتاايخ اإلدااة  مجلس   قرا 
تبيي ) باإلجماع  (2022 ديسمبر) (19
السيد الحسن اولحيا  أمينا ملجلس)

.ECOLYS SA(إدااة شركة
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم) احت  (2023 فبراير) (8 بتاايخ)
133060) اقم السجل التجااي هو)

.(56667
بمثابة مقتطف وبيا 

»فيدكس«
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DRIVE FOR LUXURY
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 
يقدا اأسمالها ب : 100.000 داهم
املقر االجتماعي : الرقم: 27، زنقة 

اكلما  ازكزا،الطابق الثاني،الشقة 
اقم 10،اكدال - الرباط.

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
في) ومسجل  (11/11/2022 في)
شركة) اأسيس  ام  (،23/11/2022

احمل الخصائص التالية):
 DRIVE FOR« (: التـسمـية)

 »LUXURY
ذات) شركة  (: القانـونـيـة) الصـفـة 

مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي):)كراء)السيااات)

بدو  سائق.
داهم) (100.000 (: املال) اأف 
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)داهم للحصة.
من) إبتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاام  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ماعدا) (31 إلى)

السنة األولى ابتدئ من ااايخ اأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.
زنقة) (،27 الرقم) (: املقر االجتماعي)

الطابق الثاني،)الشقة) اكلما  ازكزا،)
اقم)10،)اكدال)-)الرباط.

محدودة:) غير  ملدة  (: الـتـســـــيـيـــر)

الحاملة) سالمي،) خديجة  السيدة 

(: اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

سالمي،) الياف  والسـيـد  (P335 12

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
.P326007(اقم

األاباح) من  (: األابـاح) اــوزيـع 

الصافية اؤخذ)5%)لتكوين االحتياط)

القانوني والعاقي يوزع بي  الشركاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (،09/02/2023 بتاايخ)

.133110

(RC N° : 166057 (
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MB FER
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

يقدا اأسمالها ب : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : الرقم 5 ، شااع 

فرنسا، الشقة اقم : 8، اكدال

الرباط

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

في) ومسجل  (05/01/2023 في)

شركة) اأسيس  ام  (،1 /01/2023

احمل الخصائص التالية):

 .»MB FER«(:(التـسمـية

ذات) شركة  (: القانـونـيـة) الصـفـة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي):)بيع البقاقير.

مقاول في العناء.

أو) املختلفة  األشغال  في  مقاول 

العناء.
داهم) (100.000 (: املال) اأف 

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)داهم للحصة.
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من) إبتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

يناير) فاام  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ماعدا) (31 إلى)

السنة األولى ابتدئ من ااايخ اأسيس)

الشركة إلى)31)ديسمبر.

املقر االجتماعي):)الرقم)5 ،)شااع)

(- اكدال) (،8 (: اقم) الشقة  فرنسا،)

الرباط.

محدودة) غير  ملدة  (: الـتـســـــيـيـــر)

السيد املحفوظ ملي ،)الحامل لعطاقة)

 A6366 1 (: الوطنية اقم) التبريف 

الحامل لعطاقة) والسـيـد بوبكر ملي ،)

.JE2 09 3(:(التبريف الوطنية اقم

األاباح) من  (: األابـاح) اــوزيـع 

الصافية اؤخذ)5%)لتكوين االحتياط)

القانوني والعاقي يوزع بي  الشركاء.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

(: اقم) احت  (،06/02/2023 بتاايخ)

.132900

(RC N°: 165877 
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GAM WORKS
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك وحيد

يقدا اأسمالها ب : 000. 3.10 داهم

املقر االجتماعي : اجزئة ديااسايس

اجزئة V11، طريق الحاجب زهوا

مكناف

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاايخ) ومسجل  (07/12/2022

03/01/2023،)قرا الشريك الوحيد)

للشركة ما يلي):

اجتماعية) 15.520حصة  افويت)

من) للحصة  داهم  (100 فئة) من 

للسيد الزاوالي  اشيد  السيد   طرف 

ععد الفتاح غياث.

15.520)حصة اجتماعية) افويت)

من) للحصة  داهم  (100 فئة) من 

للسيد الزاوالي  اشيد  السيد   طرف 

بن اعزيز ايت والغازي.)

ليصعم التقسيم الجديد لرأسمال)

الشركة كما يلي):

غياث) الفتاح  ععد  السيد 

1.552.000)داهم.
والغازي) ايت  اعزيز  بن  السيد 

1.552.000)داهم.

املجمــــــوع):)000. 3.10)داهم.

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 

مسؤولية) ذات  شركة  لتصعم 

محدودة.

الزاوالي،) اشيد  السيد  إستقالة 

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
اقم):)DA20233،)من مهمته كمسير)

في الشركة،)مع االبراء.

الفتاح) ععد  السيد  تبيي  

التبريف) لعطاقة  غياث،الحامل 

كمسير) (D505168 (: اقم) الوطنية 

وحيد في الشركة،)ملدة غير محدودة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

الضعط باملحكمة التجااية بمكناف)

(: اقم) احت  (،10/02/2023 بتاايخ)

.637

 السجل التجااي اقم):)58165).
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GAM WORKS
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك وحيد

يقدا اأسمالها ب : 10.000 داهم.

املقر االجتماعي : الرقم: 209،املكتب 
اقم : 2، الطابق الثالث، شااع 

الحسن الثاني، أحداف، أزاو

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

في) ومسجل  (،01/12/2022 في)

الوحيد) قراالشريك  (21/12/2022

في الشركة ما يلي):

الزيادة في اأسمال الشركة الذي)

كا  محددا في)10.000)داهم ليصعم)

بخلق) وذلك  داهم  (3.10 .000

جديدة) اجتماعية  حصة  (30.9 0

اكتتب) داهم للحصة،) (100 من فئة)

واحرا كما يلي):)

واملستحقة) السائلة  الدائنات 

قداها:) التي  الشركة  على  للشريك 

000. 3.09)داهم.

الجديد) التقسيم  ويصعم 

لرأسمال الشركة كما يلي):

السيد اشيد الزاوالي)000. 3.10 

داهم.)

املجموع):)000. 3.10)داهم.

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

البنوا ) إلى  أعاله  املذكوا  البنوا  

التالي):

(،V11 اجزئة) ديااسايس،) اجزئة 

طريق الحاجب زهوا،)مكناف.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

الضعط باملحكمة التجااية بمكناف)

(: اقم) احت  (،06/02/2023 بتاايخ)

.1599

 السجل التجااي اقم):)58165).

192 P

AWLERS
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك وحيد 

يقدا اأسمالها ب : 10.000 داهم.

املقر االجتماعي : الرقم:  ،زنقة واد 

زيز، الطابق الثالث اقم : 3، شقة 

اقم : 7، اكدال - الرباط.

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

في) ومسجل  (،12/07/2022 في)

29/09/2022)بالرباط،)قرا الشريك)

الوحيد في الشركة ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي من البنوا )

املذكوا أعاله إلى البنوا  التالي):

(،3 (: اقم) الشقة  (،7 اقم) عمااة 

زنقة هااو  الرشيد،)اكدال)-)الرباط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

(: اقم) احت  (،01/02/2023 بتاايخ)

(: اقم) التجااي  132789.) السجل 

.(132989

193 P

RIKARYO شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

البام) الجمع  لقرااات  اعبا 

ديسمبر) (22 املسجل بتاايخ) للشركاء)

2022)لشركة)RIKARYO)شركة ذات)

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

عنوانها التجااي):)اقم)25)اجزئة املنزه)

ابن اشد خااج باب سبتة سال.

اقرا ما يلي):

اصفية الشركة مع الحل النهائي.

املبدوا) نوال  السيدة  تبيي  

اإلشراف على اصفية الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 يناير) (12 بتاايخ)

. 035 

194 P

DELLAY HR شركة
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

اعبا لقرااات الجمع البام للشركاء)

 2022 ديسمبر) (15 بتاايخ) املسجل 

ذات) شركة  (DELLAY HR لشركة)

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

عنوانها التجااي):)شااع موالي محمد)

سيدي مو�شى) (12 طيب البلوي اقم)

سال.

اقرا ما يلي):

الحل املسعق.

تبيي  مقر التصفية شااع موالي)

12)سيدي) محمد طيب البلوي اقم)

مو�شى سال.

تبيي  املصفي خيوا خالد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 يناير) (17 بتاايخ)

. 0376

195 P
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RISTRAM شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

البام) الجمع  لقرااات  اعبا 

يونيو) (13 بتاايخ) املسجل  للشركاء)

2019)لشركة)RISTRAM)شركة ذات)

مسؤولية محدودة،)عنوانها التجااي)

النجاح) (6 اقم) شقة  (168 عمااة)

اامسنا)G 2)امااة.

الحل املسعق.

 168 التصفية عمااة) تبيي  مقر 

 2 G اامسنا) النجاح  (6 اقم) شقة 

امااة.

تبيي  املصفي ععد القادا سهلي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2019 سبتمبر) (6 بتاايخ)

.1002

196 P

RESAJ شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

اعبا لقرااات الجمع البام للشركاء)

 2022 ديسمبر) (22 بتاايخ) املسجل 

RESAJ)شركة ذات مسؤولية) لشركة)

عنوانها) وحيد،) بشريك  محدودة 

اقم) الغربية مركز  زادال  (: التجااي)

11)نسيم العحر)7)بوقنادل سال.

اقرا ما يلي):

اصفية الشركة مع الحل النهائي.

زكرياء) مصطفى  السيد  تبيي  

اإلشراف على اصفية الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 يناير) (12 بتاايخ)

. 0353

197 P

 SOCIETE VISIONNAIRE

TRAVAUX DU NORD

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE 100 000

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : N 10 RUE

 BOUKRAA HAY EL MANZAH

AL-HOCEIMA

حرا) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1

ام اأسيس) (،2023 يناير) (20 بتاايخ)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

شريك وحيد باملميزات التالية):

 STE VISIONNAIRE (« التسمية:)

 TRAVAUX( DU( NORD«( S.A.R.L

.AU

املقر االجتماعي):)زنقة بوقراع اقم)

10)حي املنزه الحسيمة.)

الهدف):

)العناء)و األشغال املختلفة)؛

كراء)اآلالت العناء)؛

.NEGOCIANT

املدة):)99)سنة.

الرأسمال):)100.000)داهم مقسم)

إلى)1000)حصة من قيمة)100)داهم.

فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

اإلدااة):)السيد أصريم مراد يبتبر)

املسير في القانو  األسا�شي ملدة غير)

محدودة.

األاباح):)5%)لالحتياطات القانونية)

والعاقي للشريك الوحيد.

-)لقد ام اإليداع القانوني لدى) (2

االبتدائية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

احت) (02/02/2023 بالحسيمة يوم)

اقم)  1. 
بمثابة مقتطف وبيا 

198 P

 AUTO SYSTEM

PNEUMATIQUE

S.A.R.L

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)

ببيوكرى) ومسجل  (2023 يناير) (31

ام اأسيس) (2023 فبراير) (01 بتاايخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

محددة البناصر كما يلي):

 AUTO SYSTEM (: التسمية)

.PNEUMATIQUE S.A.R.L

العويعات) دواا  (: االجتماعي) املقر 

ايت) شتوكة  اقليم  انشاد   جماعة 

باها.

الغرض:)بيع االطااات وقطع غياا)

السيااات)/)غسيل السيااات.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اأسيسها.

)املسيرة):)سبيد امزيل.

اأف املال):)10.000)داهم مقسم)

داهم) (100 100)حصة بما قداه) الى)

لكل حصة موزعة كما يلي):

50)حصة ل السيد سبيد امزيل.

50)حصة ل السيد احمد بوفقير.

من) املالية  أو  االجتماعية  السنة 

فاام يناير إلى)31)ديسمبر.

)املحكمة) القانوني) اإليداع  ام 

اقم) احت  بإنزكا )) االبتدائية 

 2023 فبراير) (13 بتاايخ) (2023/313

اقم السجل التجااي)27921.

199 P

ANOUD BATIMENTS

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

واملسجل) (2023 فبراير) (07 بتاايخ)

قرا) (2023 فبراير) (07 بتيزنيت بتاايخ)

 ANOUD للشركة) الوحيد  الشريك 

املسؤولية) ذات  (BATIMENTS

املحدودة ذو شريك وحيد

 LOTISSEMENT .اضافة)

NICHAN)كبالمة اجااية للشركة.)

السلعية) الشهادة  موضوع 

بتاايخ) صاداة  (26 3087 اقم)

.07/02/2023

بكتابة) القانوني  اإليداع  أنجز 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (07 ايزنيت)

السجل) في  واملسجل  (2023/ 9

التجااي احت اقم)1 53.

200 P

GOLD FLORA SERVICE
في) مسجل  عرفي  عقد   بمقت�شى 

وضع) قد  بتمااة،) (2023 يناير) (10

احمل) لشركة  األسا�شي  القانو  

الخصائص التالية):

 GOLD FLORA (: التسمية)

.SERVICE

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

شركة اأجير) (: الهدف االجتماعي)

السيااات بدو  سائق.

اأف املال):)100.000)داهم مقسمة)

100)داهم) 1000)حصة من فئة) إلى)

للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

عزيز الزالتي)50.000)داهم)؛

ععد الغني الزالتي)50.000)داهم.

التأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)

النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

عدا) ما  سنة،) كل  من  ديسمبر  (31 

ااايخ) من  ابتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.

مبمواة) حي  (: االجتماعي)  املقر 

اقم)2)سكتوا)6،)امااة.

املسير):)عزيز الزالتي.

(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.138179

201 P
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 STE FRESH SMOCKED

BURGER
SARL AU

اقم السجل التجااي : 165853

اكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الواحد

بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) ام  (2022 ديسمبر) (27 بتاايخ)

القواني  األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)

مطبم) مشغل))؛

متبهد حفالت.

املقر):)عمااة اقم)30)شقة اقم)8 

شااع موالي أحمد الوكيلي،)حسا ،)

الرباط.
بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 

قداه)10.000)داهم.

غير) ملدة  الشركة  اداا  (: التسيير)

محدودة من طرف):

عمر منصف.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (6 بتاايخ)

.165853

202 P

WARD ALMADINA
SARL

واد املدينة ش. م. م.

عند نيدوم بالرباط، ديوا الجامع، 

00 ، شااع الحسن الثاني، عمااة 

بدا، شقة 5

ش.م.م.

برأسمال 100.000 داهم

ICE : 003.237.918.000.083

اأسيس شركة محدودة املسؤولية
بتاايخ) مؤاخ  عرفي   ببقد 

بالرباط) ومسجل  (2023 يناير) (30

وضع) ( امَّ (،2023 يناير) (31 بتاايخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القانو  

املسؤولية خصائصها كالتالي):)

املدينة«) »واد  (: التسمية) (- (1

ش.م.م.

2)-)الشركاء):)

السيد صادقة محمد أديب،)ب.و)

عدد).) AD 26625)؛

عدد) ب.و  محمد،) التوت   السيد 

.A 051180P

االستيراد) (: الشركة) أهداف  (- (3

والصناعة) والتجااة  والتصدير 

التحويلية للمواد الغذائية.

عند نيدوم) (: املقر االجتماعي) (- ( 

شااع) (، 00 ديوا الجامع،) بالرباط،)

الحسن الثاني،)عمااة بدا،)شقة)5.

5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من ااايخ)

تسجيل الشركة بالسجل التجااي.

داهم) (100.000 (: الرأسمال) (- (6

فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 

بي ) بالتساوي  موزعة  داهم  (100

لكل) حصة  (500 بمبدل) الشريكي  

منهما.

السيد) عي   (: التسيير) (- (7

عدد) ب.و  أديب،) محمد   صادقة 

 AD 266.25)مسيرا لتمثيل وتسيير)

الشركة ملدة غير محددة مع إعطائه)

 15 للفصل) اعبا  الصالحيات   كافة 

األسا�شي) القانو   من  اعبه  وما 

واصعم الشركة ملزمة بإمضائه.

:)من فاام) السنة االجتماعية) (- (8

يناير إلى)31)دجنبر.

مخصصة) (%5 (: األاباح) (- (9

يقسم) والعاقي  القانوني،) لالحتياطي 

على الشركاء)حسب حصصهم.

10)-)السجل التجااي):)ام اإليداع)

القانوني لدى كتابة ضعط املحكمة)

 التجااية بالرباط يوم) 1)فبراير)2023 

تسجيل) وام  عدد) 13325) احت 

بالرباط) التجااي  بالسجل  الشركة 

احت عدد)166165.
مقتطف وبيا  لإلشهاا)

203 P

 SOLUTION BATIMENT ET 

SERVICES

S.A.R.L

اأسيــس شركــــــة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�شى عقد عرفي بسال بتاايخ)

ام وضع القانو ) (2022 ديسمبر) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة الخصائص التالية):

 SOLUTION(:(التسمية االجتماعية

.BATIMENT ET SERVICES

الهدف االجتماعي):

جميع) املتنوعة  العناء) أعمال 

الحرف)؛

سعاك،) أعمال التطوير) كهربائي،)

نجااة أملنيوم وخشب،)جعص،)دها ))؛

واملبدات) العناء) مواد  في  ااجر 

واملرافق الصحية والصيدليات)؛

التجااة البامة واألعمال املتنوعة.

شااع محمد) (2 (: املقر اإلجتماعي)

(،5 سكتوا) النهضة،) حي  الخامس،)

قرية،)سال.

املدة االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من ااايخ اأسيسها.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

داهم موزع على)1000)حصة من فئة)

100)داهم للحصة وزعت كما يلي):

 500 بوطربوش) أحمد  السيد 

حصة)؛

 500 بوطربوش) محمد  والسيد 

حصة.

من) اعدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاام يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.)

التسيير):)السيد أحمد بوطربوش)

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

ام إيداع السجل التجااي بمكتب)

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (2 بتاايخ)

88 0 )إيداع قانوني.

204 P

NADOR WESTMED
شركة الناضوا غرب املتوسط

إعال  عن زيادة في اأسمال شركة 
الناضوا غرب املتوسط 

املتوسط) غرب  الناضوا  شركة 

شركة) (NADOR WEST MED

إدااة،) مجلس  ذات  االسم  مجهولة 

داهم) ( .591.000.000 اأسمالها)

(: االجتماعي) مقرها  للتحويل،) قابل 

املنطقة الحرة بيطويا.

الجمبية) محضر  بمقت�شى 

املنبقدة) البادية  الغير  البامة 

قرات) (،2022 أكتوبر) بتاايخ) 2)

بمعلغ) الشركة  اأسمال  في  الزيادة 

داهم قابل للتحويل) (600.000.000

داهم) ( .591.000.000 من) لرفبه 

 5.191.000.000 إلى) للتحويل  قابل 

وذلك بإصداا) داهم قابل للتحويل،)

بقيمة) جديدة  حصة  (6.000.000

للحصة) للتحويل  قابل  داهم  (100

الواحدة.

الحصة) مجموع  اكتتاب  ام  وقد 

الجديدة مع سداد ثلث القيمة عند)

االكتتاب.

الشركة) اأسمال  أصعم  وهكذا،)

5.191.000.000)داهم قابل للتحويل.

في) القانوني  اإليداع  ام  وقد 

السجل التجااي باملحكمة اإلبتدائية)

 2023 فبراير) (13 بتاايخ) بالناضوا 

احت اقم)695.

205 P

STE OSSAMATRAV
اأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

باملهاية بتاايخ)9)يناير)2023)ام وضع)

والتي) للشركة،) األساسية  القواني  

احمل الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة ذات شريك وحيد.

.STE OSSAMATRAV(:(إسمها
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هدفها):

األشغال املختلفة)؛

االستيراد والتصدير)؛

التجااة البامة)؛

أعمال العناء)املتخصصة األخرى)؛

البمليات) جميع  عامة  وبصفة 

التجااية،)املالية،)الصناعية،)البقااية)

بصفة) اراعط  التي  البقااية  وغير 

باألهداف) معاشرة  غير  أو  معاشرة 

آخر) هدف  بكل  أو  أعاله  املذكواة 

مشابه أو مراعط،)أو قابل للمساهمة)

في انمية الشركة احت أي شكل من)

األشكال.

الخراايب) اجااي،) محل  (: مقرها)

املهاية،)مكناف.

سنة ابتدئ من يوم) (99 (: أمدها)

التأسيس.

اأسمالها):)100.000)داهم مقسمة)

داهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 إلى)

للسيد) جميبها  منحت  للواحدة،)

كمال فح�شي.

غير) وملدة  الشركة  يدير  (: إداااه)

محددة للسيد كمال فح�شي.

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاام يناير وانتهي في متم شهر ديسمبر)

من كل سنة.

يقتطع من األاباح) (: اوزيع األاباح)

االحتياط) أجل  من  (%5 الصافية)

العاقي من األاباح الصافية) القانوني،)

اوزع على املشااكي  حسب الحصص)

باستثناء)املعالغ املحتفظة بها للسنوات)

لالحتياطات) املخصصة  أو  املتتالية 

حسب قرااات الشركاء.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

التجااية) املحكمة  لدى  القانوني 

بمكناف يوم)16)يناير)2023)احت اقم)

 58007 اقم) التجااي  السجل  (1 66

بتاايخ)16)يناير)2023.

206 P

SOCIETE GLATRO
S.A.R.L AU

سجل اجااي اقم 12287
تغيير شركة 

التغيير) ام  عرفي  عقد  بمقت�شى 
باملميزات التالية):

محج) (: نقل مقر الشركة إلى) (- (1
محمد السادف،)مركز أعمال احسي ،)

الطابق)5)شقة)17،)البيو .
2)-)تغيير في النشاط االجتماعي.)

باملحكمة) ام  (: القانوني) اإليداع 
فبراير) االبتدائية بالبيو  بتاايخ) 1)

2023احت اقم)037 /23.
207 P

RABAT INOX
SARL

السجل التجااي اقم : 65223
املؤاخ) البام  الجمع  بمقت�شى 
شركاء) قرا  (2023 يناير) (2 بتاايخ)
شركة)RABAT INOX SARL)املسجلة)
احت اقم)65223)باملحكمة التجااية)

بالرباط التبديالت التالية):
احويل مقر الشركة):)من امااة اقم)
12 )سكتوا)1)اياض اوالد مطاع،)إلى)
الرباط امل)5)اقم)359،)حي املسيرة،)

يبقوب املنصوا.
ام اإليداع القانوني بكتابة الضعط)
فبراير) (13 باملحكمة التجااية بتاايخ)

2023)احت اقم)133169. 
208 P

ZAGORA ALUMINIUM
SARL

الفسخ النهائي للشركة 
بمقت�شى محضر القراا االستثنائي)
 2022 يونيو) (23 بتاايخ) بالرباط 

للشركة اقرا ما يلي):
 إغالق الشركة ابتداء)من)23)يونيو)
القادا) ععد  السيد  وتبيي   (،2022
تبي ) كما  للشركة،) مصفي  الشببي 
االجتماعي) باملقر  التصفية  مقر 
للشركة):)75)سكتوا) )اضافي،)هكتاا)

50)حي املغرب البربي،)امااة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.133191

209 P

AFTER CLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : عمااة 02  

»أليانس داانا« TR2/B، الشقة   

القنيطرة

اأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)ام وضع القانو  األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.AFTER CLEAN SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

(، 02 عمااة) (: االجتماعي) املقر 

الشقة) ،) (TR2/B داانا«) »أليانس 

القنيطرة.

موضوع الشركة):

واجهات) انظيف  في  املقاولة 

املتاجر والشقق)؛

املقاولة في غرف وصيانة الحدائق)

والشوااع)؛

التجااة بصفة عامة.
اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 

داهم) (100.000 معلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محراة) للحصة،) داهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتعة،) بكاملها،)

الشركاء.

املدة):)99)سنة.

السيدة) إلى  أسند  (: التسير)

الجنسية) (،TERRADA JIHANE

التبريف) لعطاقة  الحاملة  مغربية،)

.G656533(الوطنية اقم
التجااي) بالسجل  التقييد  ام 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة احت)
اقم)68151)بتاايخ)8)فبراير)2023.

210 P

INDUSAGRI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسمالها : 100.000 داهم
 املقر االجتماعي : الزنقة 155، 

اقم 15 أفكا، القنيطرة
احويل املقر االجتماعي

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 2022 ماي) (31 بتاايخ) البادي  الغير 
 INDUSAGRI SERVICE لشركة)

SARL)اقرا ما يلي):
املصادقة على احويل املقر االجتماعي)
اجزئة) (: للشركة إلى البنوا  الجديد)
البصام،)بقبة اقم)252،)القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
اقم) احت  بالقنيطرة  االبتدائية 

268 9)بتاايخ)8)فبراير)2023.
211 P

CARBATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 30 شااع اإلمام 
علي، مكتب اقم 2، القنيطرة

اأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)ام وضع القانو  األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد ذات املواصفات التالية):
.CARBATI SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

30)شااع اإلمام) (: املقر االجتماعي)
علي،)مكتب اقم)2،)القنيطرة.

موضوع الشركة):
منبش عقااي)؛

أو) املختلفة  األشغال  في  املقاولة 
العناء)؛

ااجر عقاقير بالتقسيط.
اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 
داهم) (100.000 معلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محراة) للحصة،) داهم  (100 بقيمة)
على) وموزعة  مكتتعة،) بكاملها،)

الشركاء.
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السيد ازوق كريم)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.
ازوق) السيد  إلى  أسند  (: التسير)

الحامل) مغربية،) الجنسية  كريم،)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.CB218121
التجااي) بالسجل  التقييد  ام 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة احت)
اقم)68213)بتاايخ) 1)فبراير)2023.

212 P

STE C.C.Q CONSTRUCTION
SARL

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 2023 يناير) (30 بتاايخ) بالقنيطرة،)

مسؤولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 

الخصائص) احمل  والتي  محدودة 

التالية):)

ف.ف.ك) شركة  (: التسمية)

كونستغكسيو.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

59)شااع موالي) (: املقر االجتماعي)
ععد البزيز،)اقم) ،)القنيطرة.

الهدف االجتماعي):)

األشغال البامة والعناء)؛

الحدائق) العناء) مواد  ااجر 

والحدائق والطرق)؛

البمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والبقااية  التجااية 

من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في انمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الطواا�شي) إلى  أسند  (: التسيير)

جمال الدين.

فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 

سنة) كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 

ما عدا السنة األولى ابتدئ من ااايخ)

التسجيل.
اأف املال):)حدد في معلغ)100.000 

داهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

100)دهم للواحدة.

بالسجل) التقييد  ام  (: التقييد)

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجااي 

 2023 فبراير) (13 بتاايخ) بالقنيطرة 

احت اقم)68203.

213 P

REGGIO EXPO
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 30 شااع اإلمام 

علي، مكتب اقم 2، القنيطرة

اأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)ام وضع القانو  األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية):

 REGGIO EXPO SARL(:(التسمية

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

30)شااع اإلمام) (: املقر االجتماعي)

علي،)مكتب اقم)2،)القنيطرة.

موضوع الشركة):

منبش عقااي)؛

االستيراد والتصدير.
اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 

داهم) (100.000 معلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محراة) للحصة،) داهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتعة،) بكاملها،)

الشركاء.

السيد ععد السالم البعادي)1000 

حصة.

املدة):)99)سنة.

ععد) السيد  إلى  أسند  (: التسير)

الجنسية مغربية،) البعادي،) السالم 

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
.G297036(اقم

التجااي) بالسجل  التقييد  ام 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة احت)
اقم)68187)بتاايخ)10)فبراير)2023.

214 P

GRB FRUIT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة جميل 

صدقي الزوهاوي وزنقة شالة، 

املدينة البليا، إقامة كوثر، مكتب 

اقم 5، القنيطرة

اأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،)ام وضع القانو  األسا�شي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

.GRB FRUIT SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي):)زاوية زنقة جميل)

صدقي الزوهاوي وزنقة شالة،)املدينة)

(،5 اقم) مكتب  كوثر،) إقامة  البليا،)

القنيطرة.

موضوع الشركة):

االستيراد والتصدير)؛

والخضروات) الفواكه  في  ااجر 

الطازجة.

اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 

داهم) (100.000 معلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محراة) للحصة،) داهم  (100 بقيمة)

على) وموزعة  مكتتعة،) بكاملها،)

الشركاء.

 1000 جهاد) ملسوكو  السيدة 

حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى املسير الوحيد) (: التسير)

الجنسية) السبدي،) سامي  السيد 

التبريف) لعطاقة  الحامل  مغربية،)

.G630532(الوطنية اقم

التجااي) بالسجل  التقييد  ام 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة احت)

اقم)68211)بتاايخ) 1)فبراير)2023.

215 P

VUE D’OPTIQUE KENITRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
اأسمالها : 100.000 داهم

 ،F املقر االجتماعي : 1377، عمااة
متجر 15، لوفالو ، القنيطرة

اأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالقنيطرة،)ام وضع القانو  األسا�شي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد ذات املواصفات التالية):
 VUE D’OPTIQUE (: التسمية)

.KENITRA SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
(،F(املقر االجتماعي):)1377،)عمااة

متجر)15،)لوفالو ،)القنيطرة.
إخصائي) (: الشركة) موضوع 

نظااات بائع بالتقسيط.
اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 
داهم) (100.000 معلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محراة) للحصة،) داهم  (100 بقيمة)
بكاملها،)مكتتعة،)وموزعة على الشركاء.

ملسوكر جهاد):)1000)حصة.
املدة):)99)سنة.

التسير):)أسند إلى السيدة ملسوكر)
الحاملة) مغربية،) الجنسية  جهاد،)
اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.AE120271
التجااي) بالسجل  التقييد  ام 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة احت)
اقم)67017)بتاايخ)20)أكتوبر)2023.
216 P

STE MADI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : اقم 95، شااع 
موالي ععد البزيز، متجر اقم 2، 

القنيطرة
السجل التجااي اقم 8807 
افويت حصص اجتماعية

تبيي  مسير جديد 
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البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 2023 يناير) (30 الغير البادي بتاايخ)

 MADI SERVICE SARL AU لشركة)

اقرا ما يلي):

املصادقة على افويت)500)حصة)

 Mohamed(اجتماعية في ملك السيد

السيد) لفائدة  (Amin Moutammil

محمد نبيل اسريفي،)الحامل لعطاقة)

.GM 7729(التبريف الوطنية اقم

املصادقة على افويت)500)حصة)

عادل) السيد  ملك  في  اجتماعية 

نبيل) محمد  السيد  لفائدة  بلشكر 

التبريف) لعطاقة  الحامل  اسريفي،)

لتصعم) (GM 7729 اقم) الوطنية 

املسؤولية) ذات  شركة  الشركة،)

املحدودة بشريك وحيد.

 Mohamed(قعول استقالة السيد

عادل) والسيد  (Amin Moutammil

بلشكر من مهام تسيير الشركة وتبيي )

الجنسية) الحجوي،) حميد  السيد 

التبريف) لعطاقة  الحامل  مغربية،)

غير) مسير  (DC15696 اقم) الوطنية 

شريك للشركة ملدة سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

الرقم) احت  بالقنيطرة  االبتدائية 

التسلسلي)573)بتاايخ)9)فبراير)2023.

217 P

TEMARA ACADEMY
SARL

اكوين شركة محدودة املسؤولية
بتمااة) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) ام  (2022 نوفمبر) (8 بتاايخ)

القواني  األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):)

1)-)االستشااة اإلدااية)؛

2)-)مداسة جميع التخصصات.

الطابق) (،70 البمااة اقم) (: املقر)

شااع موالي علي) (،6 الشقة) الثالث،)

الشريف،)اجزئة) 2)هكتاا،)امااة.
املال) اأف  حدد  (: املال)  اأف 

بما قداه)100.000)داهم.

اداا الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد) أو  بنبزيزي  أسماء) املسيرة 

البوا ياسي  ملدة غير محدودة.
بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
امااة) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

بتاايخ فاام ديسمبر)2022.
 137881 (: اقم السجل التجااي)

احت اقم)61 9. 
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CHADI ALUM ET DECO
SARL AU

اكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد 

بتمااة) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) ام  (2021 نوفمبر) (22 بتاايخ)
القواني  األساسية لشركة محدودة)
ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية):
الهدف):)

1)-)أعمال مختلفة للعناء)؛
2)-)مقاول نجااة وأملنيوم ومباد .
اياض) (1 اقم) 9،)سكتوا) (: املقر)

أوالد مطاع،)امااة.
املال) اأف  حدد  (: املال)  اأف 

بما قداه)100.000)داهم.
اداا الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملدة  الحسي   كروج  السيد 

محدودة.
بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
امااة) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

بتاايخ)15)ديسمبر)2021.
 13 905 (: اقم السجل التجااي)

احت اقم)7013.
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 STE AL MAJDE SERVICE
CONSULAIRE

SARL AU
اكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد
بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) ام  (2023 يناير) (6 بتاايخ)
القواني  األساسية لشركة محدودة)
ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية):

الهدف):)الخدمات القنصلية.

 املقر):)عمااة اقم)30)الشقة اقم)8 

حسا ،) زنقة موالي أحمد الوكيلي،)

الرباط.

املال) اأف  حدد  (: املال)  اأف 

بما قداه)100.000)داهم.

اداا الشركة من طرف) (: التسيير)

السيدة حليمة نواة الصعاغ ملدة غير)

محدودة.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (9 بتاايخ)

السجل التجااي)166069.
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 STE SAKAN MARKETING

 & PROMOTION

IMMOBILIERE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 15 شااع األبطال، 

شقة  ، أكدال، الرباط

فصل اواقيع املسيرين
انبقد) (2022 نوفمبر) (11 بتاايخ)

لشركة) البادي  الغير  البام  الجمع 

 STE( SAKAN( MARKETING( &

 PROMOTION IMMOBILIERE

مسؤولية) ذات  شركة  (SARL

محدودة،)اأسمالها)100.000)داهما،)

شااع) (15 اقم) االجتماعي  مقرها 

األبطال،)شقة) )أكدال،)الرباط.

حيث امت املصادقة على):

فصل اواقيع املسيرين املشتركي )

 SAKAN(للشركة،)وبالتالي فإ  شركة

 MARKETING( &( PROMOTION

ملتزمة) ستكو   (IMMOBILIERE

األعمال) لجميع  صحيم،) بشكل 

املشتركة) بالتوقيبات  بها،) املتبلقة 

املشااكي ) للمديرين  املنفصلة  أو 

املبيني .

النظام) من  (16 املادة) تبديل 

األسا�شي للشركة واحيينه.

بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 

التجااي لدى املحكمة التجااية بالرباط)

في)15)فبراير)2023)احت اقم)133291.

221 P

JAWHARAT ACHAAM

SARL AU

اأسيس شركة

في) مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

اأسيس) ام  بسال،) (2023 يناير) (27

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد التي احمل الخصائص)

التالية):

 JAWHARAT (: التسمية)

.ACHAAM SARL AU

الهدف االجتماعي):

مطبم)؛

أقل من) يشغل  بالعطاقة  مطبم 

15)شخص)؛

وجعات سريبة وخفيفة.

اأف املال):)100.000)داهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

بالطابق) متجر  (: االجتماعي) املقر 

 91-2 الفتم) باب  د  عمااة  السفلي،)

حي اشماعو،)سال.

الحجاجي،) القادا  ععد  (: التسير)

(،1972 أكتوبر) فاام  بتاايخ  املزداد 

اقم) الوطنية  للعطاقة  الحامل 

FH21116)الساكن ب اقم)93)اجزئة)

جنة الزيتو ،)بنسودة،)فاف.

التسجيل) ام  (: التجااي) السجل 

بالسجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

بسال بتاايخ)9)فبراير)2023)احت اقم)

61 37)اقم اإليداع)0530 .
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مكتب محمد بوزبع

امااة

OEUFS RIAD
ف.ت الرباط : 56363

احويل مقر الشركة
احيي  القواني  األساسية للشركة

حرا) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1
قرا) (،2023 يناير) (10 في) بتمااة 

لشركة) االستثنائي  البام  الجمع 

اأسمالها) ش.ذ.م.م  (OEUFS RIAD

بتمااة،) مقرها  داهم،) (7.200.000

 3 اجزئة) بسااي  املنزه،) طريق زعير،)
اقم)20،)ما يلي):)

امااة،) إلى  الشركة  مقر  احويل 

الريعبة،) طريق  زعير،) يحيى  سيدي 

كلم)2)دواا ابن ععيد،)ص.ب)156.

احيي  القواني  األساسية للشركة.

من) املادة) ) تبديل  ام  وبذلك 

القواني  األساسية للشركة.

2)-)ام اإليداع القانوني لدى كتابة)

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.133167
من أجل االستخالص والعيا 
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مكتب محمد بوزبع

امااة

MODERN PARCELLING
اأسيس ش.ذ.م.م ذات شريك وحيد

حرا) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالصخيرات في فاام فبراير)2023،)ام)

احرير القواني  األساسية لش.ذ.م.م)

مميزاتها كالتالي):

 MODERN (: التسمية)

PARCELLING)ش.ذ.م.م ذات شريك)

وحيد.

الهدف):)للشركة األهداف التالية):

اإلنباش البقااي)؛

عمليات اجزئة األاا�شي)؛

شراء)وبيع البقااات.

الجماعة) الصخيرات،) (: املقر)

بوععيد،) سيدي  الصعاح،) القروية 

الرخوخة،)دواا اوالد مسو .

داهم) (20.000.000 (: املال) اأف 

مقسمة على)200.000)حصة من فئة)

100)داهم للواحدة مسدد اببها من)

طرف السيد محمد ضياء)البرنو�شي.

غير) ملدة  الشركة  تسير  (: التسير)

محمد) السيد  طرف  من  محدودة 

ضياء)البرنو�شي.

:)ابتدئ في فاام) السنة الحسابية)

يناير وانتهي في)31)ديسمبر.

يوم) من  ابتدئ  سنة  (99 (: املدة)

اقييد الشركة بالسجل التجااي.

الذخيرة) خصم  ببد  (: األاباح)

لقراا) اعبا  العاقي  يوزع  القانونية 

الشريك الوحيد.

باملحكمة) ام  (: القانوني) اإليداع 

فبراير) بتاايخ) 1) بتمااة  االبتدائية 

2023)احت اقم)9931.

اقييد) ام  (: التجااي) السجل 
الشركة لدى مصلحة السجل التجااي)

باملحكمة االبتدائية بتمااة احت اقم)

138367)بتاايخ) 1)فبراير)2023.
من أجل االستخالص والعيا 
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NES VETEMENTS
SARL AU

في) مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 2)يناير)2023)بالرباط،)قد ام وضع)

احمل) لشركة  األسا�شي  القانو  

الخصائص التالية):

 NES VETEMENTS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي):

الوقاية) مبدات  وبيع  شراء)

الشخصية)؛

شراء)وبيع املالبس ومالبس البمل)

واملنسوجات األخرى)؛

استيراد واصدير هذه املنتجات)؛

التجااة)؛

اقديم الخدمة.

اأف املال):)10.000)داهم مقسمة)

داهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):

السيد عزيز الركراكي)100)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)بلوك ج اقم)82،)

حي) الحومر،) ديوا  الثالث،) الطابق 

يبقوب املنصوا،)الرباط.

املسير):)السيد عزيز الركراكي.
(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.166151

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية بالرباط احت اقم)133239 

بتاايخ) 1)فبراير)2023.

225 P

MOSK
SARL

في) مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بالرباط،)قد ام وضع) (2023 يناير) (7

احمل) لشركة  األسا�شي  القانو  

الخصائص التالية):

.MOSK SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):

استيراد واصدير منتجات الحرف)

اليدوية)؛

وجميع) اليدوية  الحرف  تسويق 

املغرب) في  األخرى  واملواد  املنتجات 

وفي الخااج)؛

أو) بالتجزئة  العيع  شركات 

غير) األخرى  األسواق  أو  األكشاك 

التجااية)؛

اجااة التجزئة األخرى في األكشاك)

واألسواق)؛

اجااة املواد الغذائية البامة)؛

اجااة املواد الغذائية بالتجزئة في)

األكشاك واألسواق)؛

اجااة التجزئة في األجهزة املنزلية)؛
بيع األلباب واأللباب بالتجزئة)؛
بيع السلع الرياضية بالتجزئة)؛

العضائع) في  التجزئة  اجااة 
املستبملة)؛

بيع املشروبات بالتجزئة)؛
اجااة التجزئة في األحذية والسلع)

الجلدية)؛
والقرطاسية) الصحف  بيع 

بالتجزئة.
أنشطة أخرى.

اأف املال):)10.000)داهم مقسمة)
داهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):
اقديم) 3  اوالد  اضوا   السيد 

حصة)؛
 33 بوشريط) بكر  ابو  السيد 

حصة؛
 33 زوانات) زعيم  حمزة  السيد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)بلوك ج اقم)82،)
حي) الحومر،) ديوا  الثالث،) الطابق 

يبقوب املنصوا،)الرباط.
 املسير):)السيد اضوا  اوالد اقديم)
والسيد) بوشريط  بكر  ابو  والسيد 

حمزة زعيم زوانات.
(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.166111
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بالرباط احت اقم)133226 

بتاايخ) 1)فبراير)2023.
226 P

RENOFIE
SARL AU

في) مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
19)يناير)2023)بالرباط،)قد ام وضع)
احمل) لشركة  األسا�شي  القانو  

الخصائص التالية):
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.RENOFIE SARL AU(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي):

وأجهزة) املكتبية  اللوازم  تسويق 

الطعية) واملبدات  الكمعيوار 

السيااات) غياا  وقطع  العناء) ومواد 

املنتجات) وجميع  والشاحنات 

واملبدات األخرى)؛

أنواع) جميع  واصدير  استيراد 

املنتجات واملواد)؛

التنظيف والبستنة)؛

اي،) صرف صحي،) اطوير،) بناء،)

تشجير،) إعادة  خضراء،) مساحات 

حفر) أعمال فنية،) مسااات،) طرق،)

وحفر اآلباا)؛

إنجاز كافة أعمال الحفر واألنابيب)

والجعص) والسعاكة  والكهرباء)

والرخام) واألملنيوم  والعالط  والطالء)

والبزل املائي)؛

أعمال مختلفة)؛

اأجير اآلالت وجميع املبدات)؛

نقل العضائع)؛

اقديم الخدمات)؛

التجااة.
داهم) (100.000 (: املال) اأف 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

داهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):
ناصري) الرحما   ععد  السيد 

1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.

املقر االجتماعي):)بلوك ج اقم)82،)

حي) الحومر،) ديوا  الثالث،) الطابق 

يبقوب املنصوا،)الرباط.

الرحما ) ععد  السيد  (: املسير)

ناصري.
(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.166025

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بالرباط احت اقم)133075 

بتاايخ)8)فبراير)2023.
227 P

SANOGO PUB
SARL AU

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) اأسست  قد  (02/01/2023

والتي احمل الخصائص التالية):)
.SANOGO PUB(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

)الهدف االجتماعي):
اقديم خدمة إعالنية)؛

)مجال الدعاية)؛
)استيراد)/)اصدير منتجات ولوازم)

الدعاية.
اأسمال الشركة):)10.000)داهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)دجنبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
املقر االجتماعي:)15)شااع االبطال)

الشقة اقم) )اكدال الرباط.
التسيير) مهمة  أنيطت  (: التسيير)
غير) لفترة  بالل  سناغو  السيد  إلى 

محدودة.)
اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
لدى) التجااي  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجااية بالرباط.
اقم السجل التجااي:)165893.
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STE L’ARTABLE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد 

برأسمال 100.000 داهم
املقر االجتماعي : 15 شااع األبطال، 

الشقة اقم  ، أكدال، الرباط
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد اأسست شركة) (،2023 يناير) (30

والتي احمل الخصائص التالية :

.L’ARTABLE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

التجااة،) (: االجتماعي) الهدف 

وبيع واستيراد واصدير واوزيع) شراء)

وتسويق وامثيل جميع املنتجات.

اقديم الخدمة.

األحداث واالاصاالت.

وسيلة،) بأي  الشركة،) مشااكة 

أي) في  معاشر  غير  أو  معاشر  بشكل 

بالغرض) مراعطة  اكو   قد  عمليات 

منها من خالل إنشاء)شركات جديدة)

شراء) أو  االكتتاب  أو  املساهمة  أو 

الشركات،) حقوق  أو  املالية  األوااق 

اإلنشاء،) ذلك،) غير  أو  االندماج  أو 

أو) عمل  أي  إدااة  التأجير  التأجير،)

وأخذ أو حيازة أو تشغيل) مؤسسة،)

أو نقل أي عمليات وبراءات اختراع)

اتبلق بهذه األنشطة.

 100.000 (: الشركة) اأسمال 

داهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.

شااع) (15 (: االجتماعي) املقر 

أكدال،) اقم) ،) الشقة  األبطال،)

الرباط.

التسيير) مهمة  أنيطت  (: التسيير)

غير) لفترة  الهاللي  منى  السيدة  إلى 

محدودة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  التجااي 

بالرباط.

اقم السجل التجااي):)167027.

229 P

 SOCIETE COMEPRAG

INVEST
SARL

السجل التجااي ملكناف اقم : 

  237

شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 112 اجزئة األنواا 

- بوفكرا 

قفل التصفية
على إثر محضر الجمع البام) (- (1

االستثنائي املنبقد في)2)فبراير)2023 

بعوفكرا ،)اقرا ما يلي):

للشركة) اإلاادية  التصفية  قفل 

وحذفها من السجل التجااي.

ابرئة املصفي السيد يوسف احم)

.SH132371(:(ب.ت.و

2)-)ام اإليداع القانوني لدى كتابة)

الضعط باملحكمة التجااية بمكناف)

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.1671

230 P

STE BRAYAM HOLDING
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

برأسمال : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 15 شااع األبطال، 

الشقة اقم  ، أكدال، الرباط

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

(- قد اأسست شركة) (19/01/2023

والتي احمل الخصائص التالية:)

BRAYAM HOLDING(:التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.)

الهدف االجتماعي):

مكتب اوايد)

اللوازم املكتبية.

مستهلكات الكمعيوار.

امللحقات وأجهزة الكمعيوار.

أعمال الطعاعة.
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)اجااة.

التطوير البقااي.

العنايات.

واصميم وزخرفة املساحات) بناء)

الداخلية والخااجية لجميع املهن)

املناظر الطعيبية،)أعمال متنوعة؛

أعمال متنوعة لجميع املهن؛

جميع) واأجير  واأجير  وبيع  شراء)

املواد واملبدات واألدوات واملبدات،

اآللة واملركعات الضرواية للكائن)

االجتماعي؛

وإدااتها) املمتلكات  اطوير 

املعاشر) غير  أو  املعاشر  والتشغيل 

لجميع املعاني)،وظائف.

ال يحظر القانو  استغالل وامثيل)

جميع املنتجات والبالمات التجااية؛)

الخضراء) املساحات  احقيق 

وأشجاا) املثمرة  االشجاا  واوايد 

الزينة والنخيل والشجيرات.

)ومتنوعة الزهوا.

والعيع واملتاجرة والتوزيع) الشراء)

والسمسرة) والبمولة  والتمثيل 

للجميع.

املنتجات وجميع العضائع واملواد)

واملواد من أي نوع كانت خاصة بها.

حساب أو نيابة عن أطراف ثالثة.

غير) أو  املاهرة  البمالة  اوايد 

املاهرة املؤقتة أو املؤقتة.

)املشااكة في اأف املال في الشركات)

األخرى.

 100.000 (: الشركة) اأسمال 

داهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجنبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.)

املقر االجتماعي:)15)شااع االبطال)

الشقة اقم) )اكدال الرباط.

التسيير) مهمة  أنيطت  التسيير:)

غير) لفترة  بنكاغو  عادل  السيد  إلى 

محدودة.)

اإليداع) ام  القانوني:) اإليداع 
لدى) التجااي  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجااية بالرباط.
اقم السجل التجااي):)165891.

231 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

شركة الرحاب بروجي
تبديل

غير) البام  الجمع  ملداوالت  طعقا 
قرا) (2023 فبراير) (2 بتاايخ) البادي 

الشركاء)ما يلي):
كل) الحسن  بوغراف  السيد  باع 
حصته في الشركة للسيدة بنكا افرح)
بثمن) حصة  (20.000 في) واملتمثلة 

100)داهم لكل حصة.
هي) افرح  بنكا  السيدة  أصعحت 

املسيرة الوحيدة للشركة.
املسؤول الوحيد عن اإلمضاء)هي)

السيدة بنكا افرح.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
الضعط باملحكمة االبتدائية بكلميم)
اقم) احت  (2023 فبراير) (9 بتاايخ)

.2023/530
232 P

NAZIHA CONSULT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسمالها 100.000 داهم
مقرها االجتماعي : 2، ساحة أبو بكر 

الصديق، عمااة 6 أكدال - الرباط
السجل التجااي اقم 128329 

الرباط
إعال  عن حل الشركة قعل األوا 

الجمبية) محضر  بمقت�شى  (- (1
بتاايخ) املنبقدة  البادية  غير  البامة 

28)يونيو)2022،)ام اقرير ما يلي):
 NAZIHA CONSULT(حل شركة
في  وجبلها  األوا   قعل   SARL AU

حالة التصفية الودية.
بالرباط،  التصفية  مقر  احديد 
2، ساحة أبو بكر الصديق، عمااة 6 

أكدال - الرباط.

الكرومي  لكعير  السيد  تبيي  

كمصفي للشركة.

إنتهاء مهام السيد لكعير الكرومي 

كمسير للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام   -  2

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

احت) (2022 يوليو) (26 في) بالرباط 

الرقم)6289.

233 P

PANDA COM
SARL AU

مقرها االجتماعي : عمااة 30، الشقة 

8، شااع موالي أحمد لوكيلي، 

حسا  - الرباط

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1

 2022 مااف) (15 بتاايخ) بالرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة من شريك واحد):

 PANDA COM SARL«(:(التسمية

.»AU

االستشااات) (- (1 (: األهداف)

اإلدااية)-)التواصل)-)التطوير)-)اجهيز)

املناسعات.

2)-)االستيراد والتصدير.

(،30 عمااة) (: االجتماعي) املقر 

الشقة)8،)شااع موالي أحمد لوكيلي،)

حسا )-)الرباط.
اأسمال الشركة):)ام احديد اأف)

مقسم) داهم  (100.000 بمعلغ) املال 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 إلى)

للواحدة موزعة على النحو التالي):

السيد الزبير هالل):)1000)حصة.

إجمالي الحصص التي امثل اأف)

املال):)1000)حصة.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

:)ام تسجيل) 2)-)اإليداع القانوني)

الشركة في السجل التجااي بالرباط)

اقم) احت  (2023 فبراير) (9 بتاايخ)

التقييد)166023.

234 P

REVINDUS
SARL

اأسيس شركة محدودة املسؤولية
اأسمالها 100.000 داهم

سجل اجااي 166099 الرباط

امت) (2023 يناير) بتاايخ) 2)

لشركة) األسا�شي  النظام  صياغة 

شركة) (»REVINDUS SARL«
اأسمالها) املسؤولية،) محدودة 

مقر التوطي  شقة) داهم،) (100.000
أبدااي) زنقة  الثاني  الطابق  (9 اقم)

شااع الحسن الثاني الرباط.

(- امليكانيكي) التصنيع  (: املوضوع)

االستشااات اإلدااية.

السيد مازيغ إسماعيل) (: الشركاء)

مغربي الجنسية،)من مواليد)8)مااف)

في) مقيم  ميدلت،) امزيزل  في  (1988
السبادة) اجزئة  (29 البمااة) (1 اقم)

للعطاقة) حامل  امااة،) عتيق  عي  

 950 ب) (،UB67136 اقم) الوطنية 

حصة.

مغربية) املسامي  وفاعي  السيدة 

أبريل) (20 مواليد) من  الجنسية،)

واملقيمة) في بوكركوح سطات،) (1987

 2 الحياة) عي   اجزئة  (88 اقم) في 

الصخيرات،)حاملة للعطاقة الوطنية)
اقم)WB123236،)ب)50)حصة.

وفاعي) للسيدة  (: التسيير) فوض 

الوطنية) للعطاقة  حاملة  املسامي،)
.WB123236(اقم

بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  التجااي 

احت) (2023 فبراير) (13 بالرباط يوم)
اقم) 13317.

235 P

SUPRA NET
قرات) (2022 ديسمبر) (12 بتاايخ)

الجمبية البامة لشركة)»سوبرانيت«)

شركة ذات اإلسم الجماعي اأسمالها)
زنقة) (6 داهم ومقرها اقم) (100.000

(- الثاني) الحسن  شااع  البعدااي 

الرباط،)ما يلي):
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حل مسعق للشركة.

الرحما ) ععد  احلوالي  تبيي  

كمصفي للشركة.

زنقة) (6 اقم) التصفية  مقر 

(- الثاني) الحسن  شااع  البعدااي 

الرباط.

القانوني) باإليداع  القيام  ام 

التجااية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 

2023)احت اقم) 7)فبراير) بالرباط في)

.1330 2

236 P

OPERA BUILDING

SARL

RC 68087

البنوا  : ملتقى شااع مبمواة 

وشااع موالي ععد الرحما ، إقامة 

البركة مكتب 2 - ف القنيطرة

اأسيس
 25 بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ذات) شركة  اأسيس  (،2023 يناير)

بالخصائص) محدودة  مسؤولية 

التالية):

 OPERA BUILDING (: التسمية)

.SARL

الهدف االجتماعي):)منبش عقااي.

شااع) ملتقى  (: االجتماعي) املقر 

مبمواة وشااع موالي ععد الرحما ،)

ف) (- (02 مكتب) البركة  إقامة 

القنيطرة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

داهم.

أيت) السيد  تبيي   ام  (: التسيير)

سيمو سبيد مسير قانوني للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) املحكمة  في  الضعط 

 2023 بالقنيطرة بتاايخ فاام فبراير)

احت اقم)656.
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 SOCIETE MONEY

TRANSFERT HILTON

شركة موني طخونسفيغ هيلطو 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

من شريك واحد

اأسيس
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)

القانو ) إنشاء) ام  (،2023 يناير) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة من شريك واحد خصائصها)

كالتالي):

موني) شركة  (: التسمية)

طخونسفيغ هيلطو .

 SOCIETE MONEY

.TRANSFERT HILTON

الهدف):)احويل األموال.

التجااية،) البمليات  كل 

التي) البقااية  أو  املالية  الصناعية،)

تساهم في اطوا الشركة.

اياض) اجزئة  (: االجتماعي) املقر 

(،303 اقم) (،2 قطاع) (، امطاع) أوالد 

امااة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من اأسيس)

الشركة.

اأف املال االجتماعي حدد في معلغ)

 1000 إلى) مقسمة  داهم  (100.000

داهم) (100 واحدة) كل  قيمة  حصة 

إيما ) اآلنسة  لفائدة  كليا  محراة 

أوصياد.

من) ابتداء) (: االجتماعية) السنة 

فاام يناير إلى)31)دجنبر من كل سنة.

للشركة) مسيرا  عي   (: التسيير)

غير) ملدة  أوصياد  إيما   اآلنسة 

محددة.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  ام 

فبراير) بتاايخ) 1) بتمااة  االبتدائية 

2023)احت اقم)138373.
لإلشااة والعيا 
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PRESS.I MEDIA
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الواحد
اأسمالها : 10.000 داهم

املقر االجتماعي : إقامة عثما ، 

الشقة 5، حي يوسف بن ااشفي  3، 

طريق اااكا كليز، مراكش

RC(N° : 39327 / مراكش 

بمقت�شى عقد عرفي بتاايخ فاام)

قرا) بالداا العيضاء،) (2022 ديسمبر)

 PRESS.I للشركة) الوحيد  الشريك 

MEDIA، شركة محدودة املسؤولية 
(: اأسمالها) الواحد،  الشريك  ذات 

(: االجتماعي) مقرها  داهم،) (10.000

5،)حي يوسف) إقامة عثما ،)الشقة)

كليز،) اااكا  طريق  (،3 ااشفي ) بن 

مراكش،)التالي):

 PRESS.I«(انحالل املسعق للشركة

.»MEDIA

تبيي  السيدة ايما  مريم الحناتي)

مصفية للشركة.

إقامة   : التصفية) مقر  احديد 

بن  يوسف  حي   ،5 الشقة  عثما ، 

ااشفي  3، طريق اااكا كليز، مراكش.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 1910 اقم) احت  بمراكش  التجااية 

بتاايخ) 1)فبراير)2023.

239 P

COFORTECH
SARL

اأف املال : 30.000 داهم

إقامة ندى عمااة  2 الشقة 10 حي 

اشماعو - سال

ICE : 002424197000050

IF : 45893935 - RC : 31691

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)6)سبتمبر)2022)قرا شركاء)

شركة)COFORTECH)ما يلي):

إنهاء)مهام املسير السيد أيت اببي )

يزيد.

تبيي  السيد لعغوغ ابراهيم مسير)

جديد للشركة ملدة غير محددة.

كل) أصعم  ااايخه  من  واعتعااا 

والسيد) ابراهيم  لعغوغ  السيد  من 

أمي  خليل مسيرا  للشركة ملدة غير)

محددة.

ام اإليداع القانوني ملحضر البام)

االستثنائي باملحكمة االبتدائية بسال)

اقم) احت  (2023 يناير) (23 بتاايخ)

.106

240 P

GMMS GLOBAL
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 GMMS(:(تسمية الشركة الشركة

.GLOBAL

 250.000 (: الشركة) اأسمال 

داهم.

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات مسؤولية محدودة.

املقر االجتماعي):)106)شااع عالل)

بن ععد هللا شقة اقم)2)الرباط.

اقم السجل التجااي):)166173.

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة.

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والبطل،) الرحالت  انظيم  اسفاا،)

انظيم احالت سياحية.

 106 (: االجتماعي) املقر  عنوا  

 2 شااع عالل بن ععد هللا شقة اقم)

الرباط.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 250.000 (: معلغ اأسمال الشركة)

داهم مقسمة لـ)2500)حصة موزعة)

كالتالي):

السيد احمد املاحي):)750)حصة.

 500 (: لغريس) اشيدة  السيدة 

حصة.
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 625 (: البمراني) سبيد  السيد 

حصة.
السيد محمد حجيج):)625)حصة.
احمد) السيد  (: الشركة) مسيري 

املاحي والسيدة اشيدة لغريس.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) بتاايخ) 1) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)1272.
241 P

 SOCIETE AGRO
INDUSTRIELLE AL ATLAS

S.A
شركة أكرو أندوستريال األطلس 

ش.م
شركة مجهولة اإلسم

اأسمالها 0.000.000  داهم
مقرها االجتماعي : الداا العيضاء 
كلم 5ـ6 طريق مديونة، ايط مليل 

طريق 9، 90 20
السجل التجااي :317137

قرا اجتماع املجلس اإلدااي) (- (I
أندوستريال األطلس«) »أكرو  لشركة)
ش.م املنبقد بتاايخ)30)يوليو)2022،)

ما يلي):
سهام) السيدة  استقالة  مباينة 
بنحما  من مهامها كبضو في املجلس)
مديرة) كرئيسة  مهامها  ومن  اإلدااي 

عامة.
الشاوني) ادايس  السيد  تبيي  

بنبعد هللا ائيسا مديرا عاما للشركة)
إلى غاية الجمع البام البادي السنوي)

الذي سيقرا في السنة املالية املغلقة)

في) واملنبقد  (2026 ديسمبر) (31 في)

.2027
بنزاكوا) مهدي  السيد  اأكيد 

مديرا عاما مفوضا للشركة إلى غاية)

الذي) السنوي  البادي  البام  الجمع 

في املغلقة  املالية  السنة  في   سيقرا 

 31)ديسمبر)2026)واملنبقد في)2027.

بكتابة  القانوني  االيداع  ام   - (II

التجااية  املحكمة  لدى  الضعط 

بالداا العيضاء، بتاايخ 31 أغسطس 

2022 احت اقم 836183.
من أجل املستخرج و االشااة

اإلدااة

242 P

 SOCIETE AGRO
INDUSTRIELLE AL ATLAS

S.A
شركة أكرو أندوستريال األطلس 

ش.م
شركة مجهولة اإلسم

اأسمالها 0.000.000  داهم
مقرها االجتماعي : الداا العيضاء 
كلم 5ـ6 طريق مديونة، ايط مليل 

طريق 9، 90 20
السجل التجااي :317137

وفقا للجمع البادي املنبقد،) (- (I
قرا ما يلي):

السادة) جدد  مديرين  تبيي  
وعمر) هللا،) بنبعد  الشاوني  مأمو  

بنبيا�شي البلمي.
بكتابة  القانوني  االيداع  ام   - (II
التجااية  املحكمة  لدى  الضعط 
بالداا العيضاء، بتاايخ 5 يناير 2023 

احت اقم 853230.
من أجل املستخرج و االشااة

اإلدااة

243 P

 SOCIETE AGRO
INDUSTRIELLE AL ATLAS

S.A
شركة أكرو أندوستريال األطلس 

ش.م
شركة مجهولة اإلسم

اأسمالها 0.000.000  داهم
مقرها االجتماعي : الداا العيضاء 
كلم 5ـ6 طريق مديونة، ايط مليل 

طريق 9، 90 20
السجل التجااي :317137

وفقا ملحضر املجلس اإلدااي) (- (I
(،2022 ديسمبر) (27 بتاايخ) املنبقد 

قرا ما يلي):
النهائي) التحقيق  مباينة 
بمعلغ) الشركة  من  اأسمال  لزيادة 
ليرافع) داهم  (133.579.000
إلى) داهم  ( 0.000.000 من)
طريق) عن  داهم  (173.579.000
للشركة) الجااي  الحساب  تبويض 

زاالا هولدينغ.

القانو ) من  (8 الفصل) تغيير 

األسا�شي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  ام   - (II

الضعط لدى املحكمة التجااية بالداا 

العيضاء، بتاايخ 25 يناير 2023 احت 

اقم  85559.
من أجل املستخرج و االشااة

اإلدااة

244 P

UMA VOLAILLES

SARL

شركة محدودة املسؤولية اأسمالها 

258.500.000 داهم

املكتب  5 الطابق السفلي املعنى 

اإلدااي، الزنقة 801 مصنع البلف 

السابق، ق.ا سيدي ابراهيم - فاف 

السجل التجااي : 58759

وفقا لقراا الجمع البام الغير) (- (I

عادي بتاايخ)26)ديسمبر)2022،)قرا)

ما يلي):

الشركة) اأسمال  في  الزيادة 

ليرافع) داهم  (101.000.000 بمعلغ)

إلى) داهم  (157.500.000 من)

258.500.000)داهم.

الشركة) لرأسمال  الزيادة  معلغ 

بمعلغ) جزئي  بشكل  احريره  ام 

طريق) عن  داهم  (37.000.000

تبويض الحساب الجااي لشركة زاالا)

هولدينغ.

7)من القانو ) 6)و) تغيير الفصول)

األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام  (- (II

الضعط لدى املحكمة التجااية بالداا)

 2023 يناير) (25 بتاايخ) العيضاء،)

احت اقم)5881.
من أجل املستخرج و االشااة

اإلدااة

245 P

EL ALF

البلف

شركة محدودة

اأسمالها 50.000.000 داهم

مقرها التجااي : الرقم 199/198 

إقامة النماء الحي الصناعي بنسودة 

فاف

السجل التجااي ، فاف اقم 955 1

I)-)وفقا ملحضر قراا الجمع البادي)

والغير عادي املنبقد بتاايخ)2)نوفمبر)

2022،)قرا ما يلي):

استقالة السيدة سهام بنهما  من)

املجلس) في  كبضوة  وكالتها  وظائفها 

اإلدااي.

الشاوني) مامو   السادة  تبيي  

البلمي) بنبيا�شي  وعمر  هللا  بنبعد 

غاية) إلى  للشركة  مديرين  بمنصب 

املنبقد) السنوي  البادي  اإلجتماع 

بتاايخ)31)ديسمبر) 202.

اإلدااي) املجلس  ملحضر  وفقا 

2022،)قرا) 2)نوفمبر) املنبقد بتاايخ)

ما يلي):

السيدة) وظيفة  انتهاء) مباينة 

سهام بنهما  من منصب ائيسة املدير)

البام.

الشاوني) ادايس  السيد  تبيي  

املدير) ائيس  منصب  في  هللا  بنبعد 

البام للشركة إلى غاية الجمع البام)

البادي املنبقد)31)ديسمبر) 202.

اأكيد تبيي  السيد مهدي بنزاكوا)

للشركة) التنفيدي  املدير  في منصب 

إلى غاية الجمع البام البادي املنبقد)

بتاايخ)31)ديسمبر) 202.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

بفاف،)بتاايخ) )نوفمبر)2022،)احت)

اقم)9 5 .
من اجل املستخرج و اإلشااة)

االدااة

246 P



3755 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

GRADERCO 
شركة مجهولة 

الدااالعيضاء  10 106 زنقة ععد 

الرحما  الصحراوي، اقامة ليوطي

السجل التجااي 69305

املجلس) قراا  ملحضر  وفقا  (- (I

االدااي بتاايخ)25)نوفمبر)2022.

سهام) السيدة  استقالة  مباينة 

في) كبضوة  منصبها  من  بنهما  

املجلس اإلدااي.

تبيي  مديرين جدد السيد عمر)

بنبيا�شي البلمي وشركة زاالا هولدينغ)

الشاوني) ادايس  السيد  يمثلها  التي 

بنبعد هللا.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

بالدااالعيضاء)،)بتاايخ)5)يناير2023،)

احت اقم)853232.
من اجل املستخرج و االشااة)

اإلدااة

247 P

 NEGOCE GRAIN TAMOU
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
اأسمالها 1.750.000 داهم

زنقة ععد الرحما  صحراوي، اقامة 

ليوطي الدااالعيضاء اقم  10ـ106

السجل التجااي : 27661 

الشريك) قراا  ملحضر  وفقا  (- (I
قرا) (،21/11/2022 بتاايخ) الوحيد 

ما يلي):

السيد) جدد  مسيرين  تبيي  

ادايس الشاوني بنبعد هللا والسيدة)

أمينة الشاوني بنبعد هللا.
القانو ) من  (12 الفصل) تغيير 

األسا�شي.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام  (- (II

الضعط لدى املحكمة التجااية الداا)

(،2023 يناير) (05 بتاايخ) العيضاء،)

احت اقم)853228.
من اجل املستخرج و االشااة

اإلدااة

248 P

ATLAS COUVOIRS

شركة محدوة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

اأسمالها 000.000. 1 داهم 

املحمدية، دواا والد عزوز ، جهة 

سيدي مو�شى املجدوب 

السجل التجااي : 07 12

الوحيد) الشريك  لقراا  وفقا  (- (I

بتاايخ)30)ديسمبر)2022،)قرا ما يلي):

سهام) السيدة  استقالة  مباينة 

بنهما  من منصبها كرئيسة للشركة-

بنبيا�شي) عمر  ؛) السادة) تبيي  

بنبعدهللا) الشاوني  ومامو   البلمي 

غير) ملدة  للشركة  جدد  كمسيرين 

محدودة.

القانو ) من  (15 الفصل) تغيير 

األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام  (- (II

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

بالدااالعيضاء،)بتاايخ)23)يناير2023 

احت اقم)5 1.
من أجل املستخرج و اإلشااة)

التسيير

249 P

ZALAR HOLDING

زالغ هولدينغ

شركة مجهولة

اأسمالها 116.616.100 داهم 

مقرها االجتماعي : فاف الحي 

الصناعي بنسودة، اجزئة النماء، 

بقبة 198ـ199 

السجل التجااي :5 232

قرا اجتماع املجلس اإلدااي) (- (I

املنبقد) ش.م  هولدينغ  زاالا  لشركة 

بتاايخ)28)يوليو)2022)ما يلي):

سهام) السيدة  استقالة  مباينة 

عامة) كمديرة  مهامها  من  بنحما  

للشركة.

الشاوني) ادايس  السيد  تبيي  

بنبعد هللا مديرا عاما للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

بفاف بتاايخ) )أغسطس)2022)احت)
اقم)3325.

من أجل املستخرج و اإلشااة

اإلدااة

250 P

ZALAR HOLDING
زالغ هولدينغ

شركة مجهولة
اأسمالها 116.616.100 داهم 

فاف الحي الصناعي بنسودة، اجزئة 

النماء، اجزئة 198ـ199 

السجل التجااي :5 232
وفقا ملحضر املجلس اإلدااي) (- (I
املنبقد بتاايخ)7)سبتمبر)2022،)قرا)

ما يلي):

مباينة استقالة السادة):)شيني�شي)
يوشيميتسو و ايموتي يال كاايكتو )

كواو  من مهامهم كأعضاء)باملجلس)

اإلدااي.

يوشيساطو) كاكي  السيد  تبيي  

بمنصب مدير إلى غاية انبقاد الجمع)

البام البادي للحسابات االجتماعية)

املغلقة بتاايخ)30)يونيو)2026.

بنبصما ) يوسف  السيد  تبيي  

بمنصب املدير إلى غاية انبقاد الجمع)

البام البادي للحسابات االجتماعية)

املغلقة بتاايخ)30)يونيو)2026.

املجلس) ائيس  استقالة  مباينة 

اإلدااي السيد علي بربيش.

بنبصما ) يوسف  السيد  تبيي  

إلى) اإلدااي  للمجلس  كرئيس 

البادي) البام  الجمع  انبقاد  غاية 

املغلقة-) االجتماعية  للحسابات 

بتاايخ30)يونيو)2026.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

احت) (06/10/2022 بتاايخ) بفاف،)
اقم)5326.

من أجل املستخرج و اإلشااة

اإلدااة

251 P

LES COUVOIRS DU NORD
»COUVNORD«

شركة مجهولة اأسمالها 
120.000.000 داهم 

فاف، املكتب ا. ب 1ـ22 التجزئة 
198ـ199 اجزئة النماء الحي 

الصناعي بنسودة
السجل التجااي: 15257

وفقا ملحضر اجتماع املجلس) (- (I
أكتوبر) فاام  بتاايخ  املنبقد  اإلدااي 

2021،)قرا ما يلي):
اأسمال) ااافاع  احقيق  مباينة 
في) بتبويض  نهائية  بصفة  الشركة 
الحساب الجااي بمعلغ)60.000.000 

داهم.
القانو ) من  (6 الفصل) تغيير 

األسا�شي كاآلتي):
»الفصل)6):)الرأسمال«)

معلغ) في  اثبيته  ام  الرأسمال 
120.000.000)مائة و عشرو  مليو )
سهم) (1.200.000 انقسم إلى) داهم،)
داهم لكل واحد،) (100 يتراوح بمعلغ)

ام ارقيمهم من)1)إلى)1.200.000
) ..))بقية الفصل لن يتغير.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام  (- (II
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
 2021 نوفمبر) فاام  بتاايخ  بفاف،)

احت اقم)787 .
من أجل املستخرج و االشااة

اإلدااة

252 P

BANCHEREAU MAROC
S.A 

بانشرو مااوك - ش.م
شركة مجهولة اإلسم اأسمالها 

00 .163.610 داهم
مقرها االجتماعي: الداا العيضاء، 

اكنوبول مطاا محمد الخامس.
السجل التجااي 126.183
 استمراا نشاط الشركة

املنخلط) البام  الجـمع  في  (- (I
البادي والغـير البادي ملساهمي شركة)
الـمنبقد) ش.م«) (- مااوك) »بانشرو 

بتاايخ)29)يونيو2022،)قـرا ما يلي):
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السيدة) (: املدااء) وكالة  اجديد 

سهام بنحما ،)السيد ادايس شاوني)

شاوني) امينة  والسيدة  بنبعدهللا 

بنبعدهللا.)وذلك الى غاية الجمع البام)

البادي السنوي)2028)والذي سيقرا)

 31 في السنة االجتماعية املغلقة في)

ديسمبر)2027. 

اغم) الشركة  نشاط  استمراا 

اقل) أصعحت  التي  الشركة  وضبية 

من ابع اأسمال الشركة.)

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II

التجااية) الـمحكـمة  لدى  الضعط 

أغسطس) (22 بـتاايـخ) بالداا العيضاء)

2022)احت اقم)835206. 
من أجل املستخرج واإلشااة

املجلس اإلدااي)

253 P

FCB HOLDING

شركة محدودة املسؤولية

اأسمالها 300. 19.  داهم

مقرها التجااي : املكتب 51، االقامة 

72، الشقة 10، حي النخيل عي  

السما  فاف 

السجل التجااي : 51697

البادي) الغير  للجمع  وفقا  (- (I

املنبقد،)قرا ما يلي):

بمعلغ) الشركة  ااسمال  زيادة 

15.696.700)ليرافع من)300. 16.  

عن) داهم  (19.891.000 الى) داهم 

و) السائلة  الديو   تبويض  طريق 

املستحقة على الشركة؛

القانو ) من  (5 الفصل) تغيير 

األسا�شي

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

احت) (2022 دجنبر) (9 بتاايخ) بفاف،)

اقم)6786.
من أجل املستخرج و االشااة

التسيير
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PROMO ZAHR
 SARL

شركة محدودة املسؤولية

اأسمالها 100.000 داهم

إلى فاف، مكتب 55 الطابق االول- 

شقة 10، املعنى،72 حي النخيل، 

طريق عي  السما 

السجل التجااي : 28627

 I)-)وفقا للجمع البام الغير البادي)

2022،)قـرا) 20)يوليو) املنبقد بتاايخ)

ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  احويل 

من فاف مكتب)10)الطابق السفلي،)

801) سابقا) زنقة) اإلدااي  املعنى 

مصنع البلف))الحي الصناعي سيدي)

الطابق) (55 مكتب) براهيم إلى فاف،)

حي) (72 املعنى،) (،10 شقة) االول-)

النخيل،)طريق عي  السما .

من) باملقر  املتبلق  الفصل  تغيير 

القانو  األسا�شي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II

التجااية) الـمحكـمة  لدى  الضعط 

احت) (2022 يوليو) (28 بفاف بـتاايـخ)

اقم)3218. 
من أجل املستخرج و اإلشااة

التسيير

255 P

BEAU SITE PROMO
شركة محدودة املسؤولية 

اأسمالها 100.000 داهم

مقرها التجااي : املكتب 9 ، الشقة 

10، االقامة 72, حي النخيل، طريق 

عي  السما  فاف

السجل التجااي: 28257

I)-)وفقا للجمع البام الغير البادي)

املنبقد،)بتاايخ)2)ديسمبر)2022)قرا)

ما يلي):

بمعلغ) الشركة  ااسمال  زيادة 

من) ليرافع  داهم  (11.760.000

 11.860.000 الى) داهم  (100.000
الديو ) تبويض  طريق  عن  داهم 

السائلة واملستحقة على الشركة)؛

مباينة وفاة املسير املرحوم محمد)

فؤاد الشاوني بنبعدهللا)؛

الشاوني) امينة  السيدة  تبيي  

بنبعدهللا كمسيرة جديدة للشركة)؛

من) (19 و) (7 و) (6 الفصل) تغيير 

القانو  األسا�شي.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

 2022 ديسمبر) (22 بتاايخ) بفاف،)

احت اقم)5397.
من أجل املستخرج و االشااة

التسيير

256 P

 CT DEVELOPPEMENT
شركة محدودة املسؤولية

اأسمالها 100.000 داهم

مقرها التجااي : املكتب  ، االقامة 

199، الشقة 2، حي امال التسوق 

فاف 

السجل التجااي : 28601

I)-)وفقا للجمع البام الغير البادي)

املنبقد بتاايخ)9)ديسمبر)2022،)قرا)

ما يلي):

بمعلغ) الشركة  ااسمال  زيادة 

من) ليرافع  داهم  (33.9 0.000

 3 .0 0.000 الى) داهم  (100.000

الديو ) تبويض  طريق  عن  داهم 

السائلة واملستحقة على الشركة؛

مباينة وفاة املسير السيد محمد)

فؤاد الشاوني بنبعدهللا)؛

الشاوني) امينة  السيدة  تبيي  

بنبعدهللا كمسيرة جديدة للشركة؛

من القانو ) (7 و) (6 تغيير الفصل)

األسا�شي

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

 2022 ديسمبر) (22 بتاايخ) بفاف،)

احت اقم)06 5.
من أجل املستخرج و االشااة

التسيير

257 P

 PLATEAU DU LAC
شركة محدودة املسؤولية

 ذات شريك وحيد
اأسمالها 500.000

املكتب و، اإلقامة 199، الشقة اقم 

2،حي أمال التسوق فاف

السجل التجااي : 29865

I)-)وفقا للجمع البام الغير البادي)
املنبقد،)بتاايخ)9)ديسمبر)2022)قرا)

ما يلي):
قداه) بما  الشركة  ااسمال  زيادة 

 500.000 من) ليرافع  (1 .750.000

عن) داهم  (15.250.000 إلى) داهم 

طريق تبويض الديو  املستحقة على)

الشركة.

اإلقراا وفاة املسير السيد محمد)

فؤاد الشاوني بنبعدهللا.

الشاوني) أمينة  السيدة  تبيي  

بنبعدهللا كمسيرة جديدة.

من) (6،7،19 الفصول) تغيير 

القانو  األسا�شي.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام  (- (II

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

 2022 ديسمبر) (22 بتاايخ) بفاف،)

احت اقم)5398.
من أجل املستخرج و االشااة

التسيير

258 P

 STE PROMO ZAHR
شركة محدودة املسؤولية

 اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها التجااي: املكتب 55، 

االقامة72 , الشقة 10، حي النخيل 

عي  السما  فاف 

السجل التجااي: 28627

وفقا للجمع البام الغير البادي) (
املنبقد بتاايخ:) 1دجنبر)2022،)قرا)

ما يلي):)
بمعلغ) الشركة  ااسمال  زيادة 

من) ليرافع  داهم  (10.800.000

 10.900.000 الى) داهم  (100.000
الديو ) تبويض  طريق  عن  داهم 

السائلة و املستحقة على الشركة؛
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مباينة وفاة املسير املرحوم محمد)

فؤاد الشاوني بنبعدهللا)؛

مباينة وفاة املسير املرحوم محمد)

بنمليم؛

الشاوني) امينة  السيدة  تبيي  

بنبعدهللا كمسيرة جديدة للشركة؛

من) (19 و) (5 و) الفصل) ) ـتغيير 

القانو  األسا�شي.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

بفاف،)بتاايخ)23)دجنبر)2022)احت)
اقم) 2 5.

من اجل املستخرج و االشااة

التسيير

259 P

STE KSAR SAISS
شركة محدودة املسؤولية

 اأسمالها : 100.000داهم 

مقرها االجتماعي : املكتب  5 الشقة 

10 اإلقامة 72 ، حي النخيل عي  

السما  - فاف 

السجل التجااي اقم : 28875

وفقا للجمع البام الغير البادي) (
املنبقد،)بتاايخ)07)دجنبر)2022)قرا)

ما يلي):
بمعلغ) الشركة  اأسمال  زيادة 

من) ليرافع  داهم  (1.66 . 00

100.000)داهم إلى)00 . 1.76)داهم)

عن طريق تبويض الديو  املستحقة)

على الشركة.

مباينة وفاة املسير السيد محمد)

فؤاد الشاوني بنبعدهللا.

الشاوني) أمينة  السيدة  تبيي  

بنبعدهللا كمسيرة جديدة للشركة)-

من) (19 و) (7 و) (6 الفصول) تغيير 

القانو  األسا�شي.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

فاف،)بتاايخ)9)ديسمبر)2022،)احت)
اقم)  51.

من أجل املستخرج و اإلشااة

( التسيير) (

260 P

STE SAISS RESSORT
 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد 
اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها التجااي: املكتب ،إقامة199 , 
الشقة 2، حي امال التسوق فاف 
السجل التجااي اقم :29863

عادي) الغير  البام  للجمع  وفقا 
املنبقد،)بتاايخ)09)دجنبر)2022)قرا)

ما يلي):
بمعلغ) الشركة  ااسمال  زيادة 
من) ليرافع  18.550.000داهم 
 18.650.000 الى) داهم  (100.000
الديو ) تبويض  طريق  عن  داهم 

السائلة و املستحقة على الشركة؛
مباينة وفاة املسير املرحوم محمد)

فؤاد الشاوني بنبعدهللا)؛
الشاوني) امينة  السيدة  تبيي  

بنبعدهللا كمسيرة جديدة للشركة؛
من القانو ) (7 و) (6 تغيير الفصل)

األسا�شي.
بكتابة) القانوني  االيداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
22)دجنبر2022)احت) بتاايخ) بفاف،)

اقم)05 5.
من اجل املستخرج و االشااة

التسيير)

261 P

 STE D’EXPLOITATION 
 AGRICOLE ZALAGH
شركة محدودة املسؤولية
 اأسمالها : 10.000 داهم 

مقرها االجتماعي : املكتب 58 الشقة 
10 االقامة 72، حي النخيل عي  

السما  فاف 
السجل التجااي اقم : 6782

عادي) الغير  البام  للجمع  وفقا 
املنبقد،)بتاايخ)07)دجنبر)2022)قرا)

ما يلي):
حصة) افويت  على  املصادقة 
شريك) على  املصادقة  و  إجتماعية 

جديد.
بمعلغ) الشركة  اأسمال  زيادة 
6.000  . )ليرافع من)10.000)داهم)
تبويض) طريق  عن  ( . 56.000 إلى)

الديو  املستحقة على الشركة.

مباينة وفاة املسير السيد محمد)

فؤاد الشاوني بنبعدهللا.

الشاوني) أمينة  السيدة  تبيي  

بنبعدهللا كمسيرة جديدة للشركة.
من القانو ) (5 و) تغيير الفصل) )

األسا�شي.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

(،2022 ديسمبر) (9 بتاايخ) بفاف،)

احت اقم)1 51.
من أجل املستخرج و االشااة

)التسيير

262 P

 STE ZALAGH IMMOBILIERE
شركة محدودة املسؤولية

 اأسمالها : 200.000داهم 

 مقرها االجتماعي : املكتب 8 

 الشقة 10 اإلقامة 72 ، حي النخيل 

عي  السما  - فاف 

 السجل التجااي اقم : 27629

عادي) الغير  البام  للجمع  وفقا 

املنبقد،)بتاايخ)16)دجنبر)2022)قرا)

ما يلي):

بمعلغ) الشركة  اأسمال  زيادة 

من) ليرافع  داهم  (3 .581.800

 3 .781.800 إلى) داهم  (200.000
الديو ) تبويض  طريق  عن  داهم 

املستحقة على الشركة.

مباينة بوفاة املسير السيد محمد)

فؤاد الشاوني بنبعدهللا)؛

الشاوني) امينة  السيدة  تبيي  

بنبعدهللا كمسيرة جديدة للشركة؛

من) و19) و7) (6 الفصل) تغيير 

القانو  األسا�شي.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

(، (2022 دجنبر) (22 بتاايخ) بفاف،)

احت اقم)5395.
من اجل املستخرج و االشااة

التسيير

263 P

 STE MAMOUN
DEVELOPPEMENT

شركة محدودة املسؤولية 
اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : املعنى االدااي 
الطابق السفلي املكتب 15 ، الزنقة 
801 ، الحي الصناعي سيدي ابراهيم 

فاف
السجل التجااي اقم : 13 36

البادي) الغير  البام  للجمع  وفقا 
2022)قرا) 09)دجنبر) املنبقد بتاايخ)

ما يلي):
حصة) افويت  على  املصادقة 
إلى السيد سبد الشاوني) إجتماعية 

بنبعدهللا.
بمعلغ) الشركة  ااسمال  زيادة 
من) ليرافع  0.000 2. 2داهم 
 2 .3 0.000 الى) داهم  (100.000
الديو ) تبويض  طريق  عن  داهم 

السائلة و املستحقة على الشركة؛
القانو ) من  و7) (6 الفصل) تغيير 

األسا�شي.
بكتابة) القانوني  االيداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
بفاف،)بتاايخ)12)دجنبر2022،)احت)

اقم)5155
من اجل املستخرج و االشااة

التسيير)

264 P

 STE CK TOURIST
شركة محدودة املسؤولية 
اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها التجااي اقم : 
املكتب0 ،االقامة72 , الشقة 10، 

حي النخيل عي  السما  فاف 
السجل التجااي:)27827

البادي) الغير  البام  للجمع  وفقا 
املنبقد)،بتاايخ)05)دجنبر)2022)قرا)

ما يلي):
بمعلغ) الشركة  ااسمال  زيادة 
من) ليرافع  داهم  (6.982.800
100.000)داهم الى7.082.800)داهم)
السائلة) الديو   تبويض   عن طريق 

و املستحقة على الشركة؛
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مباينة وفاة املسير املرحوم محمد)

فؤاد الشاوني بنبعدهللا)؛

الشاوني) امينة  السيدة  تبيي  

بنبعدهللا كمسيرة جديدة للشركة؛
من القانو ) (5 و) ـتغيير الفصل) )

األسا�شي.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

بفاف،)بتاايخ)09)دجنبر)2022)احت)

اقم) 678.
من اجل املستخرج و االشااة

التسيير

265 P

مكتب السيد حسن الخلوفي

زاوية شااع االستقالل

وزنقة ابن اشد الطابق)3

عمااة بنبدي)–)وجدة

الهااف):)71/01/71 

)الفاكس):)71/10/25

STE OPTIQUE EL BEKKAY
 S.A.R.L AU

R.C(N° : 40551

اأسيـــــــــــــــــــــس شركة
بتاايـخ عرفـي  عقـد   بمقتضـى 

 17)يناير)2023،)اـم احديث القوانيـن)

خصائصهـا) للشركـة  األساسيـة 

كالتالـــــي):

 STE OPTIQUE EL (: التسميـة)

. BEKKAY-S.A.R.L/A.U

املوضـوع):)أخصائي وبائع نظااات.

التجااية) البمليات  جميع  وعموما 

واملنقولـة) منهـا  والبقاايـة  واملالية 

الذكـر) السالفـة  باألهـداف  املراعطـة 

والتـي مـن شأنهـا أ  تساهـم فـي انميـة)

الشركـة.

املــــــــــدة):)99)سنــة.

البونية) طريق  (: املقـر االجتماعـي)

اجزئة موهوب اقم) 58)وجدة.)

ام احديد) (: الرأسمال االجتماعي)

 10.000 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة) (100 إلى) مقسم  داهـم 

اجتماعية بقيمة)100)داهم للواحدة)

موزعـة كالتالي):

 100 (... إخالص) العكاي  السيدة 
حصــــة.

املجمــــــــــــــــوع)....)100)حصــــة.
السنـة االجتماعيـة):)مـن فااـم ينايـر)

إلــى)31)ديسمبر.
ا ال د ا ا ة):)اـم إسناد مهـام اإلدااة)
إلـى السيدة العكاي إخالص كمسيرة)

وحيدة للشركة ملدة غيـر محـدودة.
بكتابـة) القانونـي  اإليـداع  اـم 
التجااية) املحكمة  لـدى  الضعـط 
2023،)احـت) 8)فبراير) بوجدة بتاايـخ)

اقم)2522.
)للخالصـة واإلشـااة

)السيد حسن خلوفي

265P مكرر

مكتب السيد حسن الخلوفي
مكتب السيد حسن الخلوفي

زاوية شااع االستقالل
وزنقة ابن اشد الطابق)3
عمااة بنبدي)–)وجدة
الهااف):)71/01/71 
)الفاكس):)71/10/25

STE SADIRAT EL HIKMA
S.A.R.L 

R.C(n° 30077
البام) الجمع  محضر  بموجب 
لشركة) (،2022 ديسمبر) بتاايخ23)
 -“STE SADIRAT EL HIKMA“
االجتماعي) مالها  اأف  ش.ذ.م.م،)
االجتماعي) ومقرها  داهم  (100.000
بلهاشمي) هللا  ععد  موالي  شااع  (86

وجدة،)قرا ما يلـــــــي):
 STE“ لشركة) املسعق  الحل 
 SADIRAT EL HIKMA“ –S.A.R.L
بالبنوا  التالي):)86)شااع موالي ععد)

هللا بلهاشمي وجدة.
مسبودي) قاسم  السيد  تبيي  
كمصفي للشركة بالبنوا  التالي):)86 
شااع موالي ععد هللا بلهاشمي وجدة)
بكتابـة) القانونـي  اإليـداع  اـم 
التجاايـة) املحكمـة  لـدى  الضعـط 
احـت) (07/02/2023 بتاايـخ) بوجـدة 

عدد)2517.
)للخالصـة واإلشـااة

)السيد حسن خلوفي

266P

مكتب السيد حسن الخلوفي

زاوية شااع االستقالل

وزنقة ابن اشد الطابق)3

عمااة بنبدي)–)وجدة

الهااف):)71/01/71 

)الفاكس):)71/10/25

 STE THOMAS

 DISTRIBUTION

 INDUSTRIELLE
S.A.R. AU 

R.C(n° : 28771

الوحيد) الشريك  قراا  بموجب 

لشركة) (،2022 بتاايخ فاام ديسمبر)

 STE THOMAS DISTRIBUTION“

ذات) ش.ذ.م.م  (،”INDUSTRIELLE
اأف مالها االجتماعي) شريك وحيد،)

االجتماعي) ومقرها  داهم  (100.000

 6مكرا زنقة اأف عصفوا وجدة،)

قرا ما يلـــــــي):

تغيير املقر االجتماعي من):)وجدة،)

(: إلى) عصفوا،) اأف  زنقة   6مكرا 

وجدة،)طريق اندوف إقامة الزاهوني)

قطبة)2)و)3)الطابق الرابع اقم)19.

بكتابـة) القانونـي  اإليـداع  اـم 

التجاايـة) املحكمـة  لـدى  الضعـط 

بوجـدة بتاايـخ) 2)يناير)2023،)احـت)
اقم)22 2.

)للخالصـة واإلشـااة

)السيد حسن خلوفي

267 P

STE SPRITEC
شركة ذات اسم جماعي
ااسمالها : 50.000 داهم

مقرها االجتماعي : 15 زنقة أبو علي 

بن احال اقم 6 املدينة الجديدة 

مكناف

السجل التجااي اقم : 23173

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املنبقد) (،SPRITEC SNC لشركة)

بتاايخ)3)يناير)2023،)اقرا ما يلي):

الرؤوف) ععد  السيد  تبيي  

التبريف) لعطاقة  الحامل  الصنهاجي 

مسيرا) د57 66،) اقم  الوطنية 

مساعدا للشركة.

الشركة) تسيير  مهمة  فإ   وعليه 

بصفته) يحيى  أنس  السيد  الى  تبود 

مسيرا والسيد ععد الرؤوف الصنهاجي)

يتم) كما  مساعدا،) مسيرا  بصفته 

جميع) في  الشركة  لصالح  التوقيع 

السيد) الى  بها  الخاصة  املبامالت 

الرؤوف) ععد  السيد  او  يحيى  أنس 

الصنهاجي.
تغيير الفصل) 1)و17)من القانو )

األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ام 

الضعط باملحكمة التجااية بمكناف)

اقم) احت  (،2023 فبراير) (8 بتاايخ)

.580
للعيا  واالشااة

268 P

 STE HASHTAG ACADEMY

PRIVE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

ااسمالها : 50.000 داهما

بتاايخ عرفي  عقد   بموجب 
ام وضع القانو ) (،2023 يناير) (26  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بشريك وحيد ما يلي):

 STE HASHTAG (: التسمية)

.ACADEMY PRIVE SARL AU

مدة قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من ااايخ ااسيسها النهائي.

املقر االجتماعي لشركة):)شقة اقم)

االقواف) (509 بلوك برقم) (2 امل) (1

املنصوا) يبقوب  حي  املجد  شااع 

بالرباط.

(: للشركة) االجتماعي  الراسمال 

50.000)داهما مقسم الى)500)حصة)

 100 حصة) كل  مقداا  إجتماعية 

داهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيدة جيها  اسبياع.

الغرض):)يكمن غرض الشركة في)

ما يلي):
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والدعم) التسيير  في  مستشاا 

والتثبيت والتكوين املستمر.

اقم) احت  القانوني  االيداع  ام 

 13300)باملحكمة التجااية بالرباط)

اقم) احت  (،2023 فبراير) (6 بتاايخ)

السجل التجااي)165965.

269 P

STE NEPHOS MAROC

SARL AU
CAPITAL : 50.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 15 AV(AL(ABTAL

APPT 4 AGDAL(RABAT

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

االستثنائي بتاايخ)7)فبراير)2023،)ام)

للشركة) املسعق  الحل  على  االافاق 

واصفيتها.

اناف) اازقي  السيد  تبيي   ام 

اقم) الوطنية  لعطاقة  الحامل 

جنسية مغربية مصفي) (،C191385

للشركة.

15)شااع) (: مقر التصفية حدد ب)

االبطال عمااة اقم) )أكدال الرباط.

بالسجل) املحضر  وضع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بالرباط  التجااي 

.D13320 (2023،)احت اقم

سجل اجااي اقم)109257.

270 P

 STE ATARSEEK
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ااسمالها : 12.000 داهم

مقرها االجتماعي : شااع ابن سينا 

االقامة 79 الطابق الثاني الشقة 
اقم 6 اكدال الرباط

السجل التجااي اقم : 9399 1

وفقا للجمع االستثنائي املؤاخ في)

2)يناير)2023،)ام القراا بتحويل املقر)

البنوا ) الى  الشركة  مقر  االجتماعي 

التالي):

 17 نوباليا قطاع) شااع  (، i فيال)

حي الرياض الرباط.

مصلي) عمر  السيد  تبيي   ام 

ببد) للشركة  وحيد  جديد  كمسير 
البلوي) الهروني  السيدة  استقالة 

فاطمة الزهراء.

باملحكمة) القانوني  االيداع  ام 

فبراير) بتاايخ) 1) بسال  االبتدائية 

2023،)احت اقم)133255.

271 P

 STE RAVAGO CHEMICALS

MOROCCO
بالجريدة) وقع  خطأ  استدااك 

الرسمية.

عدد) 575)بتاايخ)8)فبراير)2023.

 ROVAGO (: من) بدال 

.CHEMICALS MOROCCO

 RAVAGO CHEMICALS (: يقرأ)

.MOROCCO

العاقي بدو  تغيير.

272 P

 STE COMPLEXE

TAMASSINTE
SARL AU

مقرها االجتماعي : الدهرة كلم 5 

طريق مكناف خنيفرة

ااسيس شركة
منبش عقااي، بائع ومجزئ االاا�شي
بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

ام ااسيس شركة) (،2023 يناير) (27  

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات التالية):

 COMPEXE (: التسمية)

.TAMASSINTE

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة بشريك وحيد.

 5 كلم) الدهرة  (: االجتماعي) املقر 

طريق مكناف خنيفرة.

بائع) عقااي،) منبش  (: الغرض)

ومجزئ االاا�شي.

 100.000 في) حدد  (: الراسمال)

1000)حصة موزعة) داهم موزع الى)

على الشكل التالي):

 1000 (... السالم) ععد  مسي  

حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد مسي  ععد السالم ذلك ملدة)

غير محددة.

ام االيداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

بخنيفرة بتاايخ)9)فبراير)2023،)احت)
2023/55)السجل التجااي اقم) اقم)

. 7 3

273 P

STE DRONAC CARRIERES
SARL

مقرها االجتماعي : كاف النسوا، 

خنيفرة

ااسيس شركة
مستغل مقلع

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

ام ااسيس شركة) (،2023 يناير) (25  

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

 STE DRONAC (: التسمية)

.CARRIERES

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

كاف النسوا،) (: مقرها االجتماعي)

خنيفرة.

الغرض):)استخراج املباد .

الراسمال):)حدد في)90.000)داهم)

على) موزعة  حصة  (900 الى) موزع 

الشكل التالي):

امحمد ناصر)...)300)حصة.

عالل داو�شي)...)300)حصة.

محمد داو�شي)...)300)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

عالل داو�شي) ناصر امحمد،) السيد 

وذلك ملدة غير محددة.

ام االيداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

بخنيفرة بتاايخ)9)فبراير)2023،)احت)
اقم)2023/56،)السجل التجااي اقم)

. 7 5

274 P

STE MISSELAINE AGRI
SARL

مقرها االجتماعي : شااع الحسن 
الثاني القعاب
ااسيس شركة

تسير االستغالل الفالحي
بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
ام ااسيس شركة) (،2023 يناير) (12  
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):
 STE MISSELAINE (: التسمية)

.AGRI
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
شااع الحسن) (: مقرها االجتماعي)

الثاني القعاب خنيفرة.
االستغالل) تسيير  (: الغرض)

الفالحي.
 100.000 في) حدد  (: الراسمال)
1000)حصة موزعة) داهم موزع الى)

على الشكل التالي):
 500 (... السيد اودي ععد الواحد)

حصة.
السيد الوين جالل)500)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
السيد اودي ععد الواحد وذلك ملدة)

غير محددة.
ام االيداع القانوني للشركة لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
بخنيفرة بتاايخ)8)فبراير)2023،)احت)
اقم)2023/51،)السجل التجااي اقم)

. 737
275 P

STE Z.R PROPOXI 3D
SARL AU

مقرها االجتماعي : حي مبروكة اقم 
112 خنيفرة
ااسيس شركة
أشغال مختلفة

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
ام ااسيس شركة) (،2023 يناير) (27  
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملواصفات التالية):



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023)الجريدة الرسمية   3760

 STE Z.R PROPOXI (: التسمية)
.3D

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقرها االجتماعي):)حي مبروكة اقم)
112)خنيفرة.

الغرض):)أشغال مختلفة.
 100.000 في) حدد  (: الراسمال)
1000)حصة موزعة) داهم موزع الى)

على الشكل التالي):
 1000 (... وخعو) زوهير  السيد 

حصة.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)
غير) ملدة  وذلك  وخعو  زهير  السيد 

محددة.
ام االيداع القانوني للشركة لدى)
االبتدائية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
بخنيفرة بتاايخ)8)فبراير)2023،)احت)
اقم)2023/52،)السجل التجااي اقم)

. 739
276 P

 STE 51 MOTO
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : HAY(NAHDA 1 N°24 AV

IDRISS I TEMARA
RC(N° : 131725

الجمع البام االستثنائي بتاايخ 10 
ديسمبر 2022

 10 بتاايخ) املداوالت  بموجب 
البام) الجمع  قرا  (،2022 ديسمبر)
 51 MOTO SARL(االستثنائي لشركة

AU،)ما يلي):
الحعية) التصفية  على  املصادقة 

.51 MOTO(املسعقة لشركة
تبيي  السيد علي الصابر كمصفي)

ملتاببة إجراءات التصفية للشركة.
حي) (: في) التصفية  احديد عنوا  
 1 ادايس) شااع  اقم) 2) (1 النهضة)

امااة.
ببيا ) القانوني  االيداع  ام 
باملحكمة) الضعط  بمكتب  التصفية 
فبراير) فاام  يوم  بالرباط  االبتدائية 

2023،)احت اقم)9889.
277 P

STE SPRO SOLUTION
SARL AU

(: في) البرفي  البقد  ااايخ تسجيل 

25)يناير)2023)بالرباط.)والتي احمل)

الخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):)برمجة.
ااسمال الشركة):)100.000)داهم)

نقدا،)وهي امثل)1000)حصة من فئة)

100)داهم للحصة الواحدة.

ملكية حصص املشااكة هي):

السيد سبد الزوين)1000)حصة)

أي)100.000)داهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاام يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)اقم)30)شقة اقم)
زنقة موالي احمد الوكيلي حسا ) (8

الرباط.

الزوين) سبد  السيد  (: التسيير)

لفترة غير محددة.
(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.1661 3

278 P

 STE MOROCCAN FASHION

DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

ااسيس شركة
الوحيد) الشريك  قراا  بموجب 

2023،)اقرا ااسيس) 3)فبراير) بتاايخ)

بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 
اتكو ) فانها  لذلك  واعبا  وحيد،)

اتميز) مهمادي،) سلوى  السيدة  من 

بالخصائص التالية):

 STE (: الشركة) تسمية 

 MOROCCAN FASHION

.DESIGN SARL AU

وشراء) بيع  (: الشركة) نشاط 

املالبس بشتى انواعها.

استيراد واصدير.

مقر الشركة):)اقم)9)الطابق الثاني)
الثاني) الحسن  شااع  البعداي  زنقة 

الرباط.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

احداثها الفبلي.
ااسمال):)حدد في)100.000)داهم)

مقسمة على)1000)حصة بقيمة)100 

داهم للواحدة.
التسيير والتوقيع):)السيدة سلوى)

مهمادي.

ام االيداع القانوني لدى املحكمة)

فبراير) بتاايخ) 1) بالرباط  التجااية 

2023،)احت اقم االيداع)6 1332.
وهذا بمثابة مقتطف وبيا 

279 P

STE SOKADITRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل الشركة
اعبا ملقتضيات الجمع البام غير)

البادي املؤاخ في)28)ديسمبر)2022،)

اقرا ما يلي):

وحل) الشركة  اصفية  إغالق 

الشركة نهائيا.

القاداي،) ععد هللا  السيد  تبيي  

مصف قانوني للشركة.

باملقر) التصفية  مقر  احديد 

حي) سليما   بابن  للشركة  الرئي�شي 

الفرح اقم)88 .

باملحكمة) القانوني  االيداع  ام 

 25 بتاايخ) سليما   بابن  االبتدائية 

59،)السجل) 2023،)احت اقم) يناير)

التجااي اقم)9  3.

280 P

STE JPC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

حل الشركة
اعبا ملقتضيات الجمع البام غير)

البادي املؤاخ في)28)ديسمبر)2022،)

اقرا ما يلي):

وحل) الشركة  اصفية  إغالق 

الشركة نهائيا.

زايدي،) محمد  السيد  تبيي  
مصف قانوني للشركة.

باملقر) التصفية  مقر  احديد 
الرئي�شي للشركة بابن سليما  دواا)

اوالد احمد الساحل موالي  الغابة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  ام 
 25 بتاايخ) سليما   بابن  االبتدائية 
58،)السجل) 2023،)احت اقم) يناير)

التجااي اقم)5 16.
281 P

STE L’ARTISAN DU PAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة
ااسمالها : 3.000.000 داهم

مقرها االجتماعي : الرباط سيتي 
سنتر الرياض محل 17 شااع امليليا 

اقاطع زنقة ميزيااا حي الرياض
مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2022 ديسمبر) (20 بتاايخ) بالرباط 
قرات الجمبية البامة لشركاء)شركة)
ما) L’ARTISAN DU PAIN،)ش.م.م.)

يلي):
بن جلو  زهر ععد) املسير:) تغيير 

الوهاب وياسر جوهري.
كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ام 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
احت اقم) (،2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.133051
 60203 (: التجااي) السجل  اقم 

الرباط
282 P

 STE OSMOZ
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ااسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : الرباط حي 
الرياض شااع النخيل اقم 5 قطاع 

17 بلوك ش
السجل التجااي : 112815

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
بالدااالعيضاء)بتاايخ)19)يناير)2023،)
قرا الجمع البام االستثنائي للشركة)

ما يلي):



3761 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

املسماة) الشركة  واصفية  حل 
OSMOZ،)ش.م.م.

السيد) بالتصفية  املكلف  إبراء)
محمد سبد بن جلو  زهر.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ام 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
احت اقم) (،2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.133231
283 P

 STE WORLD NEGOCE
BROTHERS

SARL
اأسيس شركة

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) ام  بالرباط،) (2023 يناير) (30
التاسي�شي لشركة محدودة) القانو  

املسؤولية.
 STE WORLD (: التسمية)

.NEGOCE BROTHERS SARL
اجهيز وحفظ) (: الهدف االجتماعي)

املنتجات الغذائية.
وحدات) واطوير  وتشغيل  إنشاء)

الصناعات الزااعية والغذائية.
الخدمات) وجميع  األعمال  إنجاز 
الزااعية) املنشآت  إلنشاء) الالزمة 

والصناعية.
املقر االجتماعي):)15)شااع االبطال)

اقم) )أكدال الرباط.
مدة الشركة):)99)سنة.

السيد) (: االجتماعي) الراسمال 
سهم/1000  (500 بوجراد) مصطفى 

سهم.
 500 اولهينت) البالي  السيد ععد 

سهم/1000)سهم.
يتبي  السيد مصطفى) (: التسيير)
بوجراد والسيد ععد البالي أولهينت)

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية):)من فاام يناير)

الى)31)ديسمبر من كل سنة.
بكتابة) القانوني  االيداع  ام 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
احت اقم) (،2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.D133302
284 P

STE AG CONSEIL
SARL

في) استثنائي  عام  بمقت�شى جمع 
شركة) قرا شركاء) (،2023 يناير) (27
ممر) (7 (: في) مقرها  (،AG CONSEIL
تشيفيلي) (9 550 غااوف) اوالند 

الاو،)فرنسا ش.م.م.)ما يلي):
 AUTO(افتتاح فرع بالرباط يسمى

.SANTE SOLUTIONS
مكرا زنقة لعنا ) (12 (: مقر الفرع)

اقم)3)حي املحيط الرباط.
بوااف) وفاء) السيدة  (: التسيير)

املسيرة لفرع الشركة.
بكتابة) القانوني  االيداع  ام 
الضعط باملحكمة التجااية بالرباط،)

احت اقم)166187.
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 STE SANOPRESSO
شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
السجل التجااي اقم):)166171

اأسيس شركة
)بمقت�شى القانو  األسا�شي املؤاخ)
2023،)اقرا اأسيس) 9)فبراير) بتاايخ)
 SANOPRESSO اسم) شركة احمل 
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد خاصيتها كالتالي:
 »  SANOPRESSO« (: التسمية)
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد
الشركة امااف نشاطها) (: الهدف)

باملغرب و خااجه،
ااجر القهوة.

شراء)وبيع جميع أنواع القهوة.
موزع) القهوة.) آالت  وبيع  شراء)

القهوة.
خدمة وصيانة ماكينات القهوة.

جميع األنشطة املتبلقة بالقهوة.
االستيراد والتصدير.

البمليات،) جميع  عام،) وبشكل 
من أي نوع كانت،)اجااية،)صناعية،)
حرفية،)منقولة وغير منقولة،)اتبلق)
باألشياء)املذكواة أعاله أو بأي أشياء)
من) صلة،) ذات  أو  مماثلة  أخرى 
بشكل معاشر أو) املحتمل أ  ادعم،)
غير معاشر،)الغرض الذي يسعى إليه)

الشركة أو امتدادها أو اطويرها.

الشركة) مقر  (: االجتماعي) املقر 
(،912 اقم) التالي:) البنوا   في  حدد 

يبقوب) حي  املنزه،) الثاني،) الطابق 

املنصوا،)الرباط

املدة القانونية):)اأسست الشركة)

ااايخ) من  ابتدءا  سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.
اأسمال) االجتماعي:) الرأسمال 

الشركة حدد في معلغ)100.000)داهم)

مائة) من  حصة  (1000 إلى) قسمت 

ويمثل) كليا  دفع  حصة  لكل  داهم 

مساهمة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)

من طرف):

 10.000 الزاوي) ايوب بن  السيد 

داهم.

بالكامل) الحصص  هذه  ادفع 

واخصص كلها للشركة.

السيدة) الشركة  يسير  التسيير:)

القدف) بشااع  القاطنة  عطاا  سناء)
(، اابريكت سال) سكتوا) ،) (،8 اقم)

مزدادة) الجنسية  مغربية  املغرب،)

الرباط،) ب  (21/0 /1981 بتاايخ)

املغرب حامل للعطاقة الوطنية اقم)

AB255265

والتسجيل) القانوني  اإليداع  ام 

املحكمة) لدى  التجااي  بالسجل 

فبراير) يوم) 1) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)166171.
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شركة اكرام امبور اكسبور 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : 10 زنقة الحرية 

الطابق الثالث الشقة اقم 5 انفا 

العيضاء

حل الشركة
البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

ديسمبر) (31 بتاايخ) مصحح االمضاء)

2022،)قرا الشريك الوحيد ما يلي):
حل الشركة املسماة)»اكرام امعوا)

اكسعوا،)ش.م.م.ش.و.
تبيي  السيد ععد املالك املساوي)

كمصفي للشركة.

التصفية) مقر  احديد 

الحرية) زنقة  (10 بالدااالعيضاء)

الطابق الثالث الشقة اقم)5)انفا.

لدى) القانوني  االيداع  ام  لقد 

التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

(،2023 فبراير) (8 بتاايخ) بالعيضاء)

احت اقم)857718.
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STE TREND KOTLER
شركة ذات مسؤولية محدودة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

(،2023 يناير) (19 بتاايخ) بالرباط 

مسؤولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 

الخصائص) احمل  والتي  محدودة 

التالية):

 STE TREND (: التسمية)

.KOTLER

.SARL(:(الصفة القانونية

االستشااات) (: االجتماعي) الهفد 

االحداث) الرقمي  التسويق  االدااية،)

واقديم الخدمات.

ااسمال الشركة):)100.000)داهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

داهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):

السيد زهير السحلي)500)حصة.

 500 السحلي) محاسن  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أي من ااايخ وضع)

السجل التجااي.

من فاام يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.

5 )شااع) عمااة) (: املقر االجتماعي)

فرنسا شقة اقم)8)اكدال الرباط.

ومحاسن) السحلي  زهير  (: املسير)

السحلي.

(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.166035
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STE HATIM IMMOBILIER
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : 47 BD(MED(BEN

 ABDELLAH RESIDENCE LA
 BELLE(VUE 6EME(ETAGE
BUREAU NI CASABLANCA

بالعيضاء) عرفي  عقد  بمقت�شى 
احت) (،2023 يناير) (9 يوم) مسجل 
ام وضع) (،20230002 03160 اقم)
ومميزاتها) للشركة  األسا�شي  القانو  

كالتالي):
شركة) إموبيلي،) حاام  (: التسمية)

ذات مسؤولية محدودة.
7 )شااع محمد) (: املقر االجتماعي)
الجميل) املنظر  اقامة  هللا  ععد  بن 

طابق)6)مكتب)1)الدااالعيضاء.
املدة):)99)سنة.

النشاط املزاول):)مقاول عقااي.
ااسمال الشركة):)100.000)داهم)
مقسمة كالتالي):)الحطحاط مصطفى)

100.000)داهم.
مصطفى) الحطحاط  (: املسيرو )
اقم) الوطنية  التبريف  بطاقة 

.Z22 799
اقم السجل التجااي):)568181.

(،2023 يناير) (15 (: ااايخ التصريم)
احت الرقم)0 17.

االمضاء
السيد الحطحاط مصطفى
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 GROUPE SCOLAIRE LA
LEGENDE PRIVE

إعال 
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد ام وضع) بتمااة،) (2022 يونيو) (7
احمل) للشركة  األسا�شي  القانو  

الخصائص التالية):
 GROUPE SCOLAIRE(:(التسمية

.LA LEGENDE PRIVE
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
مؤسسة) (: االجتماعي) الهدف 

التبليم الخاص.

ادايس الخاص القسام احضيري.
التدايب التربوي واملنهي.

ااسمال الشركة):)100.000)داهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 
100)داهم للحصة الواحدة مقسمة)

كما يلي):
السيد ايمن الغربي)250)حصة.

السيدة نادية لبلييم)100)حصة.
  00 الغربي) الواحد  السيد ععد 

حصة.
السيدة جهام الغربي)250)حصة.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
التأسيس.

من فاام يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
الوفاق) اجزئة  (: االجتماعي) املقر 

1191)امااة.
التسيير):)السيدة نادية لبلييم.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 
احت) (،2023 فبراير) (8 بتمااة بتاايخ)

اقم)138325.
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STE EASY WAY STYLE
إعال 

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام) قد  القنيطرة  ديسمبر2022) (22
وضع القانو  األسا�شي لشركة احمل)

الخصائص التالية:)
 STE EASY WAY التسمية:)

 .STYLE
ذات) شركة  (: القانونية:) الصفة 
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد.

الهدف االجتماعي:)
ااجر مستواد.

)أعمال اجااة بصفة عامة).
أعمال مختلفة).

داهم) (100.000 املال:) اأف 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)داهم للحصة الواحدة مقسمة)

كما يلي):
السيد بالوعلي محمد أمي )1000 

حصة.

ااايخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسيس.

إلى) يناير  فاام  من  املالية:) السنة 

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.

سعو) زنقة  (15 اإلجتماعي:) املقر  (

مركز األعمال الشوب مكتب،)الطابق)

5)،)القنيطرة).

محمد) بالوعلي  السيد  التسيير:)

أمي .

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

 2022 ديسمبر) (27 بالقنيطرة بتاايخ)

احت اقم67779 .
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STE. BOUKOUR BOUAZZA
SARL AU

اأسيس شركة
 12 بموجب عقد عرفي مؤاخ في)

ام اأسيس شركة ذات) (2023 يناير)

مسؤولية محدودة بشريك واحد لها)

املواصفات التالية):

 BOUKOUR (: التسمية)

.BOUAZZA

الهدف اإلجتماعي):

مقاولة في نقل العضائع.

جميل) شااع  (: اإلجتماعي) املقر 

مدينة) شالة  وشااع  زوهاوي  صدقي 

 5 اقم) املكتب  الكوثر  إقامة  عليا 

القنيطرة.

الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)

في)100.000.00)داهم.

السيد) عي   (: الشركة) تسيير 

بكوا بوعزة مسير للشركة مع جميع)

الصالحيات.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضعط 
التجااي) السجل  احت  بالقنيطرة 

.68069
النسخ والعيا 

الوكيل
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STE. CHAAIRAT CARREAUX
SARL AU

 N°01 HAY(DOHA 2 TIFLET(SIDI

ALLAL EL BAHRAOUI

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)

2)فبراير)2023)ام إقراا ما يلي):

املسؤولية) ذات  شركة  اأسيس 

الخصائص) احمل  والتي  املحدودة 

التالية):

 CHAAIRAT (: التسمية)

.CARREAUX
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الهدف اإلجتماعي):)بيع مواد العناء)

الصحية والعالط.

أشغال متبددة للعناء.

 100.000.00 (: الشركة) اأسمال 

داهم

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقر اإلجتماعي):)اقم)1)حي الضحى)

2)بتفليت سيدي عالل العحراوي.

التسيير):)السيدة سهام شبيرات.

بالسجل) الشركة  تسجيل  ام 

التجااي باملحكمة اإلبتدائية بتفلت)

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.1 59
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 STE.ATLAS FIGUE

COSMETIQUE
SARL AU

 N°171 HAY(NASR(SIDI(ALLAL

 BAHRAOUI

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 2023 يناير) (17 الغير البادي بتاايخ)

لشركة أطلس فيك كسمتيك.

أطلس) لشركة  املسعق  الحل  ام 

ععد) السيد  وتبيي   كسمتيك  فيك 

للشركة) كمصفي  اسبيدي  الرحيم 

حي) (171 اقم) اإلجتماعي  بمقرها 

النصر سيدي عالل العحراوي.



3763 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

ام اإليداع القانوني:)لدى املحكمة)

فبراير) بتاايخ) 1) بتيفلت  اإلبتدائية 

2023)احت اقم)589.
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SZ AL JAMAL
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�شى عقد عرفي حرا بالرباط)

في)17)يناير)2023،)ام احرير القواني )

مسؤولية) ذات  لشركة  األساسية 

محدودة مميزاتها كالتالي):

 SZ AL JAMAL (: التسمية)

ش.ذ.م.م.

للشركة) (: اإلجتماعي) الهدف 

األهداف التالية):

اإلستيراد والتصدير.

وارويج) وتسويق  اوزيع 

مستحضرات التجميل.

منتجات النظافة واملواد.

واملكمالت الغذائية.

واصدير) واوزيع  شراء)

الطعيبية) التجميل  مستحضرات 

البضوية والنعااات البطرية والطعية)

والزيوت األساسية والنعااية.

املشااكة املعاشرة أو غير املعاشرة)

للشركة في جميع البمليات التجااية)

من) بواحد  مراعطة  اكو   قد  التي 

طريق) عن  أعاله  املذكواة  الهدف 

طريق) عن  أو  جديدة  شركة  إنشاء)

اكوين) أو  االندماج  أو  املساهمة 

الجمبيات أو غير ذلك.

املشااكة بأي شكل كا  في جميع)

لديها) التي  الشركات  أو  الشركات 

أهداف مماثلة أو ذات صلة.

املبامالت) جميع  عام،) وبشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجااية 

األوااق املالية أو البقااات املتبلقة)

بأحد) معاشر  غير  أو  معاشر  بشكل 

األهداف املحددة أو التي من املحتمل)

أ  تبزز اطوير الشركة.

محل) الرباط حي املحيط،) (: املقر)
وزنقة) أستراليا  زنقة  زاوية  (،3 اقم)

فااسوفي.

داهم) (100.000 (: املال) اأف 
حصة من فئة) (1.000 مقسمة على)
بي ) موزعة  للواحدة  داهم  (100

الشركاء)كالتالي):
السيدة زهرة بوشايت)500)حصة.
السيد) آيت  السبدية  السيدة 

500)حصة.
تسير الشركة ملدة غير) (: التسيير)
زهرة) السيدة  طرف  من  محدودة 
آيت) سبدية  والسيدة  بوشايت 

السيد.
ابتدئ في فاام) السنة الحسابية:)

يناير وانتهي في)31)ديسمبر.
يوم) من  ابتدئ  سنة  (99 (: املدة)

اقييد الشركة بالسجل التجااي.
الذخيرة) خصم  ببد  (: األاباح)
لقراا) اعبا  العاقي  يوزع  القانونية 
أنصافا حسب حصص كل) الشركاء)

واحد منهم.
اإليداع القانوني):)ام لدى مصلحة)
التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 
بتاايخ) (133215 بالرباط احت عدد)

 1)فبراير)2023.
اقييد) ام  (: التجااي) السجل 
السجل) مصلحة  لدى  الشركة 
التجاايةبالرباط) باملحكمة  التجااي 
احت عدد)1 1661)بتاايخ) 1)فبراير)

.2023
من أجل اإلستخالص والعيا 
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GROUPE 3 AGRICULTEURS
SARL

تبديل في الشركة
السجل التجااي : 719  1

البام) الجمع  إطاا  في 
 GROUPE 3 لشركة) اإلستثنائي 
واملنبقد) (AGRICULTEURS SARL

بالتواايخ التالية اقرا ما يلي):
اإلستثنائي) البام  الجمع  إطاا  في 
اقرا) (2022 يونيو) (9 واملنبقد بتاايخ)

ما يلي):
افويت الحصص من طرف السيد)
محمد) السيد  إلى  يعا  الحفيظ  ععد 
أي) حصة  (3300 بمجموع) لعجاج 

33000.00)داهم.

افويت الحصص من طرف السيد)

كربيب خالد إلى السيد محمد لعجاج)

بمجموع)1300)حصة أي)13000.00 

داهم.

السيد) الشركة  مسير  استقالة 

ععد الحفيظ يعا وتبيي  مسيرا واحد)

للشركة السيد كربيب خالد.

في إطاا الجمع اإلستثنائي واملنبقد)

بتاايخ فاام يوليو)2022)اقرا ما يلي):

تغيير مقر الشركة من شااع عقعة)

الرباط) أكدال  (30 شقة) ( 6 عمااة)

10)ساحة أبو بكر) 2)شقة) إلى إقامة)

الصديق اكدال الرباط.

بمقداا) الشركة  اأسمال  افع 

بزيادة) وذلك  داهم،) (500.000.00

قداها)00.000.00 )داهم.

اإلستثنائي) البام  الجمع  إطاا  في 

اقرا) (2022 يوليو) (2 واملنبقد بتاايخ)

ما يلي):

افويت الحصص من طرف السيد)

بن) مريم  السيدة  إلى  لعجاج  محمد 

أي) حصة  (7500 بمجموع) ليصر 

75000.00)داهم.

ام اإليداع القانوني للشركة):)لدى)

التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

بتاايخ) (132239 الرباط احت الرقم)

 132372 الرقم) (،2023 يناير) (12

والرقم) (2023 يناير) (19 بتاايخ)

08 132)بتاايخ)23)يناير)2023.
)مقتطف بمثابة إعال 

296 P

SWEET STOUNE
SARL AU

اأسيس
 السجل التجااي : 59 37

بمقت�شى عقد عرفي حرا بالرباط)

وضع) ام  (2023 يناير) (13 بتاايخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القانو  

وذات) واحد  ملؤسس  املسؤولية 

املواصفات التالية):

 SWEET STOUNE (: التسمية)

.SARL AU

السالم،) شااع  (: اإلجتماعي) املقر 

املحل اقم)  ،حي كريمة سال.

الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)

50.000.00)داهم.

الغرض):

مقهى.

مقاول في التسيير التجااي.

املدة):)99)سنة.

املسيرة):)السيدة مطالوي مريم.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

لدى) التجااي  بالسجل  القانوني 

املحكمة اإلبتدائية بسال احت الرقم)

. 0531

297 P

STE. CHIKA EVENTS

SARL

اقم السجل التجااي : 165721

اكوين شركة محدودة املسؤلية
بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) ام  (23 ديسمبر) (9 بتاايخ)

القواني  األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):)

انظيم التظاهرات والحفالت.

اأجير اآلآلت واألدوات.

اإلستيراد والتصدير.

املقر):)عمااة اقم)30)شقة اقم)8 

حسا ) الوكيلي  أحمد  موالي  شااع 

الرباط.

بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 

قداه)12.000.00)داهم.

غير) ملدة  الشركة  اداا  (: التسيير)

محدودة من طرف):)السيد اسماعيل)

ابراهيمي.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 يناير) (30 بتاايخ)

.13271 

298 P
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 STE GOLDSTAR
RESIDENCES

SARL AU
اقم السجل التجااي : 5 1659

اكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) ام  (2023 يناير) (19 بتاايخ)
القواني  األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):)

عقااات) منبش عقااي).
مقاول اوايد اليد الباملة.

املقر):)عمااة اقم)30)شقة اقم)8 
حسا ) الوكيلي  أحمد  موالي  شااع 

الرباط.
بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 

قداه)100.000.00)داهم.
غير) ملدة  الشركة  اداا  (: التسيير)
ععد) السيد  (: طرف) من  محدودة 

البزيز عاللي.
بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم) احت  (2023 فبراير) (7 بتاايخ)

.132977
299 P

MLK INVEST
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : CHEZ(TEK
 EQUIPEMENT(IMM 30, APPT

 8, RUE(MOULAY(AHMED
LOUKILI HASSAN RABAT

RC(RABAT 165227
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشرك وحيد
بمقت�شى عقد عرفي حرا بالرباط)
يوم)21)فبراير)2023)ام وضع النظام)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بشريك وحيد):

في) حدد  (: الشركة) اأسمال 
نقدا مقسمة) (، داهم) (100.000.00
داهم) (100 بمعلغ) حصة،) (1000 إلى)
ملكية) في  كلها  الواحدة  للحصة 
الشريك الوحيد السيد مالك محمد.

املقر اإلجتماعي):)لدى اك اكعمو،)
شااع موالي) (،8 الشقة) (30 البمااة)

أحمد الوكيلي حسا  الرباط.
النشاط التجااي):)

وجميع) البقااي  اإلنباش 
األنشطة املراعطة به.

ام تبيي  السيد مالك) (: التسيير)
محمد ملدة غير محدودة.

بمصلحة) (: القانوني) اإليداع  ام 
التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 
بتاايخ (131988 اقم) احت   بالرباط 

 3)يناير)2023.
التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

بالرباط)165227.
300 P

MAMED INVEST
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : APPARTEMENT
 N°C1, IMMEUBLE(LE(CEDRE,
 AVENUE(AL(ARZ, HAY(RIAD,

RABAT
RC(RABAT 121433
احويل مقر الشركة

بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 
الشريك) قرا  (2023 يناير) (16 يوم)

الوحيد للشركة ما يلي):
احويل مقر الشركة من البنوا )
البمااة) الكاكي،) زنقة  (20 الكائن ب)
A،)الشقة اقم)2،)حي الرياض الرباط)
(،C1 الشقة) (: إلى البنوا  الكائن ب)
عمااة السدا،)شااع األاز حي الرياض)

الرباط.
مالئمة القانو  األسا�شي للشركة)
الجديد) القانوني  التبديل  وفق 

للشركة املشاا إليه أعاله.

ام اإليداع القانوني):)لدى مصلحة)

بالرباط) التجااي  التجااي  السجل 

اقم) احت  (2023 يناير) (25 بتاايخ)

.132619

301 P

AIN AJRI INVEST
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : CHEZ(TEK

 EQUIPEMENT(IMM 30, APPT

 8, RUE(MOULAY(AHMED

LOUKILI(HASSAN, RABAT

RC(RABAT :165223

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشرك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي حرا بالرباط)

يوم)21)فبراير)2023)ام وضع النظام)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بشريك وحيد،)ذات املميزات)

املعينة فيما يلي):

.AIN AJRI INVEST(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
في) حدد  (: الشركة) اأسمال 

نقدا مقسمة) (، داهم) (100.000.00

داهم) (100 بمعلغ) حصة،) (1000 إلى)

ملكية) في  كلها  الواحدة  للحصة 

الشريك الوحيد السيد مالك محمد.

لدى اك اكعمو،) (: املقر اإلجتاعي)

شااع موالي) (،8 الشقة) (30 البمااة)

أحمد الوكيلي حسا  الرباط.

النشاط التجااي):)

وجميع) البقااي  اإلنباش 

األنشطة املراعطة به.

ام تبيي  السيد مالك) (: التسيير)

محمد ملدة غير محدودة.

بمصلحة) (: القانوني) اإليداع  ام 

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

بالرباط احت اقم)131986)بتاايخ)3 

يناير)2023.

التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

بالرباط)165223.

302 P

 IXI ARCHITECTURE AND

DESIGN
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : CHEZ(TEK

 EQUIPEMENT(IMM 30, APPT

 8, RUE(MOULAY(AHMED

LOUKILI(HASSAN, RABAT

RC(RABAT :167035

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريكة وحيدة

بمقت�شى عقد عرفي حرا بالرباط)

2023)ام وضع النظام) 30)يناير) يوم)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

ذات) وحيدة،) بشريكة  محدودة 

املميزات املعينة فيما يلي):

 IXI ARCHITECTURE (: التسمية)

.AND DESIGN

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

بشريكة) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيدة.

في) حدد  (: الشركة) اأسمال 

نقدا مقسمة) (، داهم) (100.000.00

داهم) (100 بمعلغ) حصة،) (1000 إلى)

ملكية) في  كلها  الواحدة  للحصة 

الفا�شي) السيدة  الوحيدة  الشريكة 

ايم.

لدى اك اكعمو،) (: املقر اإلجتاعي)

شااع موالي) (،8 الشقة) (30 البمااة)

أحمد الوكيلي حسا  الرباط.

النشاط التجااي):)

الهندسة املبمااية.

التسيير):)السيدة الفا�شي ايم ملدة)

غير محدودة.
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ام اإليداع القانوني):)لدى مصلحة)

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

بتاايخ) (133109 اقم) احت  بالرباط 

13)فبراير)2023.
اقم السجل التجااي)167035.

303 P

AIN OUMADOUR INVEST
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : CHEZ(TEK

 EQUIPEMENT(IMM 30, APPT

 8, RUE(MOULAY(AHMED

LOUKILI(HASSAN, RABAT

RC(RABAT :165219

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي حرا بالرباط)

يوم)21)فبراير)2023)ام وضع النظام)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بشريك وحيد،)ذات املميزات)

املعينة فيما يلي):

 AIN OUMADOUR (: التسمية)

.INVEST

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
في) حدد  (: الشركة) اأسمال 

نقدا مقسمة) (، داهم) (100.000.00

داهم) (100 بمعلغ) حصة،) (1000 إلى)

ملكية) في  كلها  الواحدة  للحصة 

الشريك الوحيد السيد مالك محمد.

املقر اإلجتماعي):)لدى اك اكعمو،)

شااع موالي) (،8 الشقة) (30 البمااة)

أحمد الوكيلي حسا  الرباط.

النشاط التجااي):)

وجميع) البقااي  اإلنباش 

األنشطة املراعطة به.

ام تبيي  السيد مالك) (: التسيير)

محمد ملدة غير محدودة.

بمصلحة) (: القانوني) اإليداع  ام 

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

بالرباط احت اقم) 13198)بتاايخ)3 

يناير)2023.
التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

بالرباط)165219.

304 P

HERMOU INVEST
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : CHEZ(TEK

 EQUIPEMENT(IMM 30, APPT

 8, RUE(MOULAY(AHMED

LOUKILI(HASSAN, RABAT

RC(RABAT :16522

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي حرا بالرباط)

يوم)21)فبراير)2023)ام وضع النظام)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بشريك وحيد،)ذات املميزات)

املعينة فيما يلي):

.HERMOU INVEST(:(التسمية

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
في) حدد  (: الشركة) اأسمال 

نقدا مقسمة) (، داهم) (100.000.00

داهم) (100 بمعلغ) حصة،) (1000 إلى)

ملكية) في  كلها  الواحدة  للحصة 

الشريك الوحيد السيد مالك محمد.

املقر اإلجتماعي):)لدى اك اكعمو،)

شااع موالي) (،8 الشقة) (30 البمااة)

أحمد الوكيلي حسا  الرباط.

النشاط التجااي):)

وجميع) البقااي  اإلنباش 

األنشطة املراعطة به.

ام تبيي  السيد مالك) (: التسيير)

محمد ملدة غير محدودة.

بمصلجة) (: القانوني) اإليداع  ام 
التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 
بتاايخ (131985 اقم) احت   بالرباط 

 3)يناير)2023.
التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

بالرباط)165221.
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MLK HOUSE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : CHEZ(TEK
 EQUIPEMENT(IMM 30, APPT

 8, RUE(MOULAY(AHMED
LOUKILI HASSAN RABAT

RC(RABAT 165225
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشرك وحيد
بمقت�شى عقد عرفي حرا بالرباط)
يوم)21)فبراير)2023)ام وضع النظام)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بشريك وحيد):
.MLK HOUSE(:(التسمية

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
في) حدد  (: الشركة) اأسمال 
نقدا مقسمة) (، داهم) (100.000.00
داهم) (100 بمعلغ) حصة،) (1000 إلى)
ملكية) في  كلها  الواحدة  للحصة 
الشريك الوحيد السيد مالك محمد.

املقر اإلجتماعي):)لدى اك اكعمو،)
شااع موالي) (،8 الشقة) (30 البمااة)

أحمد الوكيلي حسا  الرباط.
النشاط التجااي):)

وجميع) البقااي  اإلنباش 
األنشطة املراعطة به.

ام تبيي  السيد مالك) (: التسيير)
محمد ملدة غير محدودة.

بمصلحة) (: القانوني) اإليداع  ام 
التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 
بتاايخ (131987 اقم) احت   بالرباط 

 3)يناير)2023.
التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

بالرباط)165225.
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MLK BUILDING
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : CHEZ(TEK

 EQUIPEMENT(IMM 30, APPT

 8, RUE(MOULAY(AHMED

LOUKILI HASSAN RABAT

RC(RABAT 165229

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشرك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي حرا بالرباط)

يوم)21)فبراير)2023)ام وضع النظام)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة بشريك وحيد):

.MLK BUILDING(:(التسمية

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

في) حدد  (: الشركة) اأسمال 

نقدا مقسمة) (، داهم) (100.000.00

داهم) (100 بمعلغ) حصة،) (1000 إلى)

ملكية) في  كلها  الواحدة  للحصة 

الشريك الوحيد السيد مالك محمد.

املقر اإلجتماعي):)لدى اك اكعمو،)

شااع موالي) (،8 الشقة) (30 البمااة)

أحمد الوكيلي حسا  الرباط.

النشاط التجااي):)

وجميع) البقااي  اإلنباش 

األنشطة املراعطة به.

ام تبيي  السيد مالك) (: التسيير)

محمد ملدة غير محدودة.

بمصلحة) (: القانوني) اإليداع  ام 

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

بتاايخ (131989 اقم) احت   بالرباط 

 3)يناير)2023.

التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

بالرباط)165229.
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ZIMEDIC
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : PRES(DE
 LA MOSQUEE SHEIKH

 MOHAMED AL MAKTOUM
BAB(AL(BAHR(NUM. RABAT

RC(SALE : 37361
TP :28701388
IF : 53525785

ICE : 003177464000025
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريكة وحيدة
حرا) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام) (2023 بالرباط يوم فاام ديسمبر)
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام  وضع 

مسؤولية محدودة بشريكة وحيدة:
.ZIMEDIC(:(التسمية

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
بشريكة) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيدة.
في) حدد  (: الشركة) اأسمال 
نقدا مقسمة) (، داهم) (100.000.00
داهم) (100 بمعلغ) حصة،) (1000 إلى)
ملكية) في  كلها  الواحدة  للحصة 
صقلي) السيدة  الوحيدة  الشريكة 

حسيني زينب.
مسجد) جواا  (: اإلجتماعي) املقر  (
العحر) باب  املكتوم  محمد  الشيخ 

الرقم)3)سال.
النشاط التجااي):)

واملبدات) اللوازم  وبيع  شراء)
الطعية.

ام تبيي  السيد صقلي) (: التسيير)
سنوات) ثالث  ملدة  محمد  حسيني 

قابلة للتمديد.
بمصلحة) (: القانوني) اإليداع  ام 
السجل التجااي باملحكمة اإلبتدائية)
بتاايخ) ( 0 03 اقم) احت  بسال 

19يناير)2023.
التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

بسال)37361.
308 P

 MDF MAPPAN
SARL

اإلستثنائي) البام  الجمع  قرا 

 MDF MAPPAN SARL لشركة)

 3.000.000.00 اأسمالها) ش.م.م،)

داهم بتاايخ)13)فبراير)2023.

السيد) حصص  جميع  افويت 

مينة) السيدة  لصالح  اوفا   ياسي  

قيمة كل) حصة)،) (15.000 بنعوعزة)

واحدة منها)100)داهم أي ما مجموعه)

375.000.0)داهم.

استقالة السيد ياسي  اوفا  من)

 13 مهمته كمسير مساعد ابتداء)من)

فبراير)2023.

بكتابة) القانوني  اإليداع  أنجز 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

احت) (2023 فبراير) (15 بتمااة بتاايخ)

عدد) 6995.
من أجل اإلستخالص والعيا 

309 P

ISELMA
ش.م.م

اأسمالها : 1.600.000.00 داهم

مقرها اإلجتماعي: الدااالعيضاء 

62 شااع سيدي ععد الرحما  حي 

الراحة

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

 2022 نوفمبر) و25) (2022 يناير) (28  

8000)حصة التي يمتلكها) ام افويت)

السيد ععد هللا ابومو�شى في اأسمال)

شركة)ISELMA)لفائدة):

 6 00 السيد ععد الرحما  بوقد)

حصة

السيدة فاضة يحيى)1600)حصة.

وعليه اصعم الحصص كالتالي):

بوقد) الرحما   ععد  السيد 

12800)حصة.

السيدة فاضة يحيى)3200)حصة.

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 2022 أكتوبر) (28 بتاايخ) للشركة،)

و2)نوفمبر)2022)امت املصادقة على)

عقد افويت حصص الشركة.

القانوني) اإليداع  تسجيل  ام 

بالسجل التجااي باملحكمة التجااية)

 2023 يناير) (16 في) بالدااالعيضاء)

احت اقم)219 85.

310 P

SOCIETE NJT GROUP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

اأف مال بقيمة 200.000 داهم

املقر اإلجتماعي : 172 شااع ععد 

الكريم الخطابي عمااة مركز أطلس 

بريميوم شقة اقم 10 مراكش 

R.C N°68961

البام اإلستثنائي) الجمع  بموجب 

يناير) (5 بتاايخ) بمراكش  املنبقد 

بمقر الشركة واملسجل بتاايخ) (2023 

12)يناير)2023)اقرا ما يلي):

أسهم) ملكية  نقل  على  املوافقة 

الشركة):)قرا الجمع البام اإلستثثنائي)

1000)سهم) للشركة على نقل ملكية)

الواحد) للسهم  داهم  (100 فئة) من 

مملوكة للسيد ععد هللا مزوزي)1000 

نجيب) السيد  السادة  لفائدة  سهم 

00 )سهم،)السيد سفيا  زيا ) زيا )

 200 سهم والسيد سبيد زيا ) ( 00

سهم.

التوزيع الجديد لرأسمال الشركة)

كالتالي:

السيد عماد زيا )1000)حصة.

السيد نجيب زيا )00 )حصة.

السيد سفيا  زيا )00 )حصة

السيد سبيد زيا )200)حصة.

قرا الجمع) (: احويل مقر الشركة)

احويل) للشركة  اإلستثنائي  البام 

مقر الشركة من البنوا  السابق حي)

املسيرة)1)البمااة اقم)79)الشقة اقم)

 172 مراكش إلى البنوا  الجديد) (7

عمااة) الخطابي  الكريم  ععد  شااع 

 10 اقم) بريميوم شقة  أطلس  مركز 

مراكش.

(: للشركة) جديد  مسير  تبيي  
اإلستثنائي) البام  الجمع  صادق 
السيد) استقالة  قعول  على  للشركة 
الشركة) تسيير  من  املزوزي  ععد هلل 
زيا ) عماد  السيد  منه  بدال  وتبيي  
غير) ملدة  للشركة  جديدا  مسيرا 

محدودة.
صادق) (: الشركة) اوسيع أهداف 
للشركة) اإلستثنائي  البام  الجمع 
على اوسيع أهداف الشركة بإضافة)
وجميع) الخاص  املنهي  التكوين 

األنشطة املراعطة به.
لدى كتابة) (: ام اإليداع القانوني)
الضعط باملحكمة التجااية بمراكش)
اقم) احت  (2023 فبراير) (7 بتاايخ)

.1  559
311 P

 STE.SMART SCHOOL AL
KAWTAR

S.S.K
SARL
إعال 

STE. عقد جمع عام استثنائي
SMART SCHOOL AL KAWTAR

S.S.K SARL
البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 2023 فبراير) (2 بتاايخ) اإلستثنائي 
 STE.SMART لشركة) قراوا الشركاء)
 SCHOOL AL KAWTAR S.S.K

.SARL
 5.500.000.00 ش.م.م اأسمالها)
على) املوافقة  امت  حيث  داهم 

القراات اآلاية):
احويل املقر اإلجتماعي إلى البنوا )
الشقف) عي   طريق  (، فاف) التالي 

اجزئة كاليفوانيا.
التبديالت) على  املصادقة 
إحداث) مع  واعتمادها  القانونية 

قواني  جديدة.
لدى كتابة) (: ام اإليداع القانوني)
بفاف) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم) احت  (2023 فبراير) (9 بتاايخ)

.613 
املسير

312 P
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أيافمأنقيست
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) وضع  ام  (2023 فبراير) (8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):
التسمية):)أيافمأنقيست.

املوضوع اإلجتماعي):
النقل الطرقي للعضائع واملنتجات)
واملواد الغير في املغرب وخااجه برا،)
طريق) عن  وبحرا،) جوا  سككيا،)
النقل) وسائل  كافة  واأجير  الإليجاا 
 سفن،)طائرات)،شاحنات،)ومختلف)

املركعات).
استيراد واصدير جميع املنتجات)

والتجااة بشكل عام.
املناولة والنقل) ااساليات،) ععوا،)

املئوي.
الغياا) قطع  استيراد  بيع  شراء،)
لإلصالحات) الالزمة  األدوات  لجميع 

والصيانة امليكانيكية.
اوهمو) حي  (: اإلجتماعي) املقر 
القعالني)80150)الطابق األا�شي أيت)

ملول.
من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

ااايخ اأسيس الشركة النهائي.
حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
داهم) (100.000.00 في) الرأسمال 
1000)حصة إجتماعية،) مقسمة إلى)

من قيمة)100)داهم).
 500 صابرين) هللا  ععد  السيد 
 100 قيمة) من  إجتماعية  حصة 
قداها) بمساهمة  حصة  لكل  داهم 

50.000.00)داهم.
السيد خالد بونجمة):)500)حصة)
داهم لكل) (100 إجتماعية من قيمة)
 50.000.00 حصة بمساهمة قداها)

داهم.
ععد) السيد  تبيي   ام  (: التسيير)
هللا صابرين مسير للشركة ملدة غير)

محددة.
الشركة ملزمة) (: بالنسعة للتوقيع)
للسيد) بتوقيع وحيد  بشكل صحيم 

ععد هللا صابرين.

السة املالية):)ابتدئ من فاام يناير)
وانتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

لدى كتابة) (: ام اإليداع القانوني)
الضعط باملحكمة اإلبتدائية بإنزكا )
اقم) احت  (2023 يناير) بتاايخ) 1)

.331
313 P

 LA SOCIETE PARTENAIRES
INVEST
SARL

اأسمالها : 1.000.000 داهم
مقرها اإلجتماعي :   زنقة 

ععد الواحد الزقاق الطابق 1 
الدااالعيضاء

السجل التجااي اقم 9 03 3
بموجب محضر الجمع البام غير)
البادي بتاايخ)21)يناير)220)اقرا ما)

يلي):
تغير املقر اإلجتماعي للشركة من)
 )زنقة ععد الواحد الزقاق الطابق)1 
ط.ا) الدااالعيضاء) إلى  الدااالعيضاء)

3020)سيدي مسبود.
لدى) (: القانوني) اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  ضعط  كتابة 
فبراير2022  (26 في) بالدااالعيضاء)

احت اقم)732315.
314 P

شركة اموساتن ديستغبسيون
ش.م.م

دواا ايسنا  فرخانة بني انصاا 
الناضوا

نشر تبديل في الشركة
يناير) (12 بتاايخ) عقد  بمحضر 
لشركة) املنبقد  املجلس  قرا  (2023
اموساان ديستغبسيو  ش.م.م اقم)

سجلها التجااي)22563)ما يلي):
بيع جميع حصص السيد عاشوا)
للسيد ععد) املوساتي) 06813 )ف))
والتي) ف)) البظيم اشريع) 583727)

اقدا ب)500)سهم.
:)ام اإليداع لدى سكراير) اإليداع)

بمحكمة) والتسجيل  الضعط  مكتب 

 2023 فبراير) بتاايخ) 1) الناضوا 

احت اقم)5331.
)اإلمضاء

315 P

SIERRA ALUMINIUM
في مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 19)يناير)2023،)فقد ام إنشاء)شركة)

والشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص) احمل  والتي  الوحيد 

التالية):

 SIERRA (: التسمية)

. ALUMINIUMSARLAU

الهدف اإلجتماعي):

نجااة األملنيوم.

أشغال تشطيب املعاني.

اأسمال الشركة:)100.000)داهم.

عند) موطن  (: اإلجتماعي) املقر 

عمااة) (TEK EQUIPEMENT شركة)

30)شقة)8)زنقة موالي احمد الوكيلي)

حسا  الرباط.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)

ااايخ التأسيس.

التسيير):)ام تبيي  السيدة مالك)

اكرد كمسيرة للشركة.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

التجااية) املحكمة  لدى  القانوني 

احت) (2023 فبراير) (9 بالرباط بتاايخ)

اقم)133119.
مقتطف وبيا 

316 P

STE. SOGEFICOM

STE JAWAD EL K
SARL AU

ام اأسيس شركة ذات املسؤولية)

فبراير) (25 بتاايخ) في فاف  املحدودة 

2023)ذات الخصائص التالية):

STE JAWAD EL K:(التسمية

.SARL AU

 13 محل اقم) (: املقر اإلجتماعي) (

مكرا بلوك ب زاوغة البليا فاف.

الهدف):)

بيع وشراء)املالبس املستبملة.

املدة):)99)سنة).

داهم) (100.000.00 (: املال) اأف 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم لكل واحدة).

علوا ) السيد  (: الوحيد) الشريك 

 100.000.00 1000)حصة ب) جواد)

داهم.
السيد علوا ) (: التسيير واإلمضاء)

جواد.
لدى) (: القانوني) اإليداع  ام 
اقم) احت  بفاف  التجااية  املحكمة 
2023/6172)بتاايخ)13)فبراير2022.

شركة سوجيفيكوم

317 P

شركة ليالي الفردوس 
ش.م.م

ذات الشريك الوحيد
إضافة نشاط جديد للشركة

البام) الجمع  ملحضر  اعبا 
بتاايخ املؤاخ  للشركاء)  اإلستثنائي 

 28)نوفمبر)2022)اقرا ما يلي):
إضافة نشاط جديد للشركة.

التموين الجماعي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
احت) (2023 فبراير) (6 بالرباط بتاايخ)

اقم)132933.
318 P

BY PROMO
SARL AU

باي بروم ش.م.م.ش.و
الرأسمال اإلجتماعي : 100.000.00 

داهم
املقر اإلجتماعي : 378 شااع الحسن 

الثاني اقم 2 الرباط
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
قرا) (2022 نوفمبر) (23 املؤاخ بتاايخ)
شريك لشركة باي بروم ش.م.م.ش)

BY PROMO SARL AU)ما يلي):
 100 حصة بقيمة) (1000 افويت)
من اأف) (100.00 داهم لكل واحدة)
 BY بروم ش.م.م.و) باي  شركة  مال 
للسيد الحسي  اليوسفي) (PROMO

وذلك كله من أجل.
الذي) الرياحي  مصطفى  السيد 
قعل الف) 100))حصة في اأف مال)

شركة)BY PROMO SARL AU)برأف)

داهم مقسمة إلى) (100.000.00 مال)

1000)جزء)كل جزء)100.00)داهم.



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023)الجريدة الرسمية   3768

استقالة املسيرة السابقة السيدة)

حنا  حقاوي وتبيي  السيد مصطفى)

الرياحي الحامل للعطاقة الوطنية اقم)

A255362)كمسير جديد.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

احت) (2023 فبراير) (9 بالرباط بتاايخ)

اقم) 1331.

319 P

FOR SERVER
SARL AU

فوا سيرفر

ش.م.م.ش.و

الرأسمال اإلجتماعي : 100.000.00 

داهم

املقر اإلجتماعي : 378 شااع الحسن 

الثاني اقم 2 الرباط

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

 2022 نوفمبر) (23 بتاايخ) املؤاخ 

سيرفر  فوا  لشركة  الشريك  قرا 

 FOR SERVER SARL AU(ش.م.م.ش

ما يلي):

 100 حصة بقيمة) (1000 افويت)

من اأف) (100.00 داهم لكل واحدة)

 FOR(مال شركة فوا سيرفر ش.م.م.و

اليوسفي) الحسي   للسيد  (SERVER

وذلك كله من أجل.

السيد مصطفى الرياحي الذي قعل)

الف) 100))حصة في اأف مال شركة)

برأف) (FOR SERVER SARL AU

داهم مقسمة إلى) (100.000.00 مال)

1000)جزء)كل جزء)100.00)داهم.

استقالة املسيرة السابقة السيدة)

حنا  حقاوي وتبيي  السيد مصطفى)

الرياحي الحامل للعطاقة الوطنية اقم)

A255362)كمسير جديد.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

بالرباط بتاايخ) 1)فبراير)2023)احت)

اقم)133237.

320 P

 STE. FAROSA

CONSTRUCTION
SARL AU

الشريك الوحيد

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
القانو ) ام إنشاء) (،2023 يناير) (27  

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة مميزاتها كالتالي):

 STE. FAROSA (: التسمية)

.CONSTRUCTION SARL AU

الهدف:

أشغل مختلفة وأعمال العناء.

الرأسمال):)اأسمالها)100.000.00 

داهم.

السيد حبشاوي ميلود) (: الشركاء)

100.000.00)داهم.

100.000.00)داهم.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

حبشاوي ميلود ملدة غير محدودة.

داعة) زنقة  (5 (: اإلجتماعي) املقر 

 5 الشقة اقم) إقامة فاطمة الزهراء)

أكدال الرباط.

بالسجل) الشركة  تسجيل  ام 

التجااية) املحكة  لدى  التجااي 

بتاايخ) (167029 اقم) احت  بالرباط 

13)فبراير)2023.

321 P

 INSTITUT IKLIL YASMINE

PRIVE
SARL

ف.ت امااة 125805

حل شركة 
الرباط) في  مؤاخ  عقد  بمقت�شى 

مسير) قرا  (،2023 يناير) (10 بتاايخ)

 INSTITUT IKLIL YASMINE شركة)

اأسمالها  والتي   PRIVE SARL

اجزئة  ومقرها  داهم   100000.00

11 اجزئة ياسمي  الصخيرات امااة 

ما يلي :

حل للشركة.
تبيي  مصفي للشركة في شخص 

السيدة البلوي مريم.
احديد مقر حل الشركة في اجزئة 

11 اجزئة ياسمي  الصخيرات امااة.
للشركة) (: القانوني) اإليداع  ام 
بتاايخ) بتمااة  اإلبتدائية   باملحكمة 

6)فبراير)2023)احت اقم)9859.
322 P

 DARFIK
SARL

ف.ت سال 5 138
حل شركة 

الرباط) في  مؤاخ  عقد  بمقت�شى 
قرا) (،2022 ديسمبر) (27 بتاايخ)
والتي   DARFIK SARL شركة) مسير 
ومقرها  داهم   10000.00 اأسمالها 
اجزئة السماحية زنقة   اقم 13 سال 

ما يلي :
حل للشركة.

تبيي  مصفي للشركة في شخص 
السيد الداقاوي امعااك.

احديد مقر حل الشركة في شقة 
 13 اقم  زنقة    السماحية  اجزئة 

سال.
للشركة) (: القانوني) اإليداع  ام 
بتاايخ بسال  اإلبتدائية   باملحكمة 
 9)فبراير)2023)احت اقم)0539 .

323 P

SOCIETE SEMOMEK CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
إغالق فرع الشركة مسعقا

االستثنائي) البام  الجمع  إ  
املنبقد بتاايخ)25)يناير)2023)لشركة)
SOCIETE SEMOMEK CAR)شركة)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 
واحد،)اأسمالها)100.000)داهم،)98 
قرا ما) مكناف،) ايت والل،) مرجا ،)

يلي):
إغالق فرع الشركة مسعقا)؛

السيد) الشركة  كممثل  تبيي  
محمد اسماوي)؛

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بالرباط احت اقم)133250 

بتاايخ) 1)فبراير)2023.
324 P

SOLIAS SARL
اصفية شركة

وبموجب) (2023 يناير) (2 بتاايخ)
قرا) االستثنائي  البام  الجمع  عقد 

الشريك الوحيد ما يلي):
أمر) إسناد  وام  الشركة  اصفية 

التصفية للسيد محمد قاسمي.
ععاف) إقامة  (: التصفية) مقر 
الرحماني عمااة لـ)شقة)1)ابن خلدو )

،)عي  عتيق،)امااة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
احت) (2023 فبراير) (6 بالرباط بتاايخ)

اقم)132902.
325 P

SABOREO SARL AU شركة
بمقت�شى عقد عرفي مسجل بتاايخ)
6)يناير)2023)ام اأسيس شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

احمل الخصائص التالية):
.SABOREO(:(التسمية

الهدف):):)مقهى.
البركة) إقامة  (: التجااي) البنوا  
2)طريق سيدي) عمااة البشير) )اقم)

يحيى زعير،)امااة.
الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)
في)100.000)داهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
السيد) تبيي   ام  (: التسيير)
املبطي ناجي كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من ااايخ التأسيس النهائي.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
باملحكمة االبتدائية بتمااة احت اقم)

138293)بتاايخ)6)فبراير)2023.
326 P
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 FIBONARCHI STUDIO SARL

AU
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

قرا الشريك) (2022 يوليو) (28 بتاايخ)

الوحيد ما يلي):

البنوا ) إلى  الشركة  مقر  احويل 

التالي):)الطابق األا�شي اجزئة الرياض)
  70 اقم) (03 سكتوا) مطاع  أوالد 

امااة.
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

باملحكمة االبتدائية بتمااة احت اقم)

138375)بتاايخ) 1)فبراير)2023.

327 P

BAY VIEW SARL
بتاايخ املؤاخ  البقد   بموجب 

 20)أكتوبر)2022)قرا الجمع للشركة)

ما يلي):

حصة من السيد ععد) ( 50 هعة)

إلى األنسة سمي) اللطيف بندحما  

بندحما )؛

السيدة) من  حصة  (50 هعة)

سمي) اآلنسة  إلى  بندحما   ياسمي  

بندحما .

اللطيف) ععد  السيد  تبيي  

بندحمام) سمي  واآلنسة  بندحما  

كمسيرين للشركة.

األسا�شي) للقانو   شامل  تبديل 

للشركة.

اإليداع القانوني):)لقد ام اإليداع)

بتاايخ) بالرباط  التجااية   باملحكمة 

اقم) احت  (2022 ديسمبر) (28

.131760

328 P

ASAWAD NOULMOU SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ش.و

اأسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي : حي أكدال الرقم    

سيدي سليما 

يناير) (6 طعقا لبقد خاص بتاايخ)

2023)ام اأسيس شركة ش.م.م،ش.و)

ذات الصفات التالية):

اسم) احمل  الشركة  (: التسمية)

.ASAWAD NOULMOU SARL AU

االستغالل) بإدااة  تهتم  الشركة 

الفالحي.

املقر االجتماعي):)حي أكدال الرقم)

  ،)سيدي سليما .

الرأسمال):)لقد حدد في)100.000 

حصة) (1000 على) مقسم  داهم 

اجتماعية ثمن كل واحدة)100)داهم.

للسيد) مخول  التسيير  (: التسيير)

امليلودي عزيز.

من الربم الصافي اخصم) (: الربم)

%5)لالحتياطات القانونية.

اإليداع القانوني):)لقد ام باملحكمة)

يوم) 1  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

 29/2023 اقم) احت  (2023 فبراير)

اقم السجل التجااي)99 3.
من أجل النسخ والعيا 

329 P

3M MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي):)33)املحيد كولي )

11)سيدي مبروف،)الداا العيضاء

اقم السجل التجااي):)38517

البامة) الجمبية  قراا  ببد 

 13 بتاايخ) املنبقدة  االستثنائية 

ديسمبر)2022)قرا ما يلي):

تبديل غرض الشركة)؛

تبديل الالحق للنظام األسا�شي.

صالحيات الشكليات.

بمكتب) القانوني  اإليداع  ام 

بالداا) التجااية  باملحكمة  التسجيل 

 2023 فبراير) بتاايخ) 1) العيضاء)

احت الرقم)85 858.
من أجل املستخرج واإلشااة

الجمبية البامة االستثنائية

330 P

ARBEA RE
شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها : 50.000 داهم

املقر االجتماعي : 5 زنقة موليير شااع 
ااسي  الداا العيضاء

اقم السجل التجااي : 79 2 1

على محضر الجمبية البامة) بناء)

سبتمبر) فاام  بتاايخ  االستثنائية 

2022)اقرا ما يلي):
 افع اأسمال الشركة بمعلغ)8.700 6

موازنة) طريق  عن  ادفع  داهم 

الحساب الجااي للشركاء.

بمعلغ) الشركة  اأسمال  اخفيض 
بحصول) مبللة  داهم  (1.1 8.700

خسائر.
 افع اأسمال الشركة بمعلغ)50.000

داهم عن طريق املساهمة بحصص)

نقدية.

بمكتب) القانوني  اإليداع  ام 

بالداا) التجااية  باملحكمة  التسجيل 

 2023 فبراير) (10 بتاايخ) العيضاء)

احت الرقم)858138.
من أجل املستخرج واإلشااة

331 P

مانجمنت كونسيلتي  اند أكاونت ش.م.م

 JANNAH شركة

IMMOBILIERE

ش.م.م م.و
اأف املال : 500.000 داهم

املقر الرئي�شي: شااع املغرب البربي 

عمااة 60 شقة 1 ديوا الجامع 

الرباط

يوم خاص  اافاق  عقد   بموجب 

2021)وبسبب وفاة السيد   1)يونيو)

شركة) مسيروا  قرا  سبيد  بزهاا 

ش.م.م) (JANNAH IMMOBILIERE

داهم) (500.000 الرأسمال) م.و ذات 

ما يلي):

املواوثة سهم  (900 لـ)  اقسيم 

كما يلي):

السيد محمد بزهاا)263)سهم.

 263 بزهاا) االاله  ععد  السيد 

سهم.

امغاا) ايت  بزهاا  هناء) السيدة 

108)سهم.

السيدة حسناء)بزهاا)133)سهم.

السيدة فاطمة بزهاا ايت امغاا)

108)سهم.

بيع االسهم):

سهم) (175 السيد عمر بزهاا باع)

لفائدة السيد الحسي  بزهاا.

  50 باع) بزهاا  إسماعيل  السيد 

سهم لفائدة السيد الحسي  بزهاا.

 350 باع) بزهاا  اسماعيل  السيد 

سهم مقسمة كما يلي):

السيد محمد بزهاا)102)سهم.

 102 بزهاا) االاله  ععد  السيد 

سهم.

السيدة هناء)بزهاا)52)سهم.

السيدة حسناء)بزهاا)52)سهم.

السيدة فاطمة بزهاا ايت امغاا)

2 )سهم.

تغيير املسير):

مجموعة بزهاا):

السيد محمد بزهاا.

السيد عمر بزهاا.

السيد الحسي  بزهاا.

مجموعة مزالي):

السيد محمد مزالي.

السيد املهدي مزالي.

السيد نوا الدين مزالي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية بالرباط احت اقم)118179 

بتاايخ)11)أكتوبر)2021.

332 P

SFC SERVICES
SARL AU

حل سابق ألوانه
الشريك) املحضر) قراا  بمقت�شى 

الوحيد))املؤاخ في)31)ديسمبر)2022 

 SFC SERVICES املسماة) للشركة 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 50.000 اأسمالها) واحد  بشريك 

بقبة) بتمااة  مقرها  الكائن  داهم 

 1 شااع الفرقا  الشقة اقم) (222 

حي الوفاق اقرا ما يلي):
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ألوانه) سابقا  حال  الشركة  حل 

اعتعاا من ااايخ فاام يناير)2023.

 تبيي  السيد محمد الداودي مصفيا

للشركة.

 احديد مقر التصفية في عنوا  مقر

الشركة املذكواة.

عنوا ) في  التصفية  مقر  احديد 

مقر الشركة املذكواة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 2023 15)فبراير) االبتدائية بتمااة في)

احت اقم)9953.

333 P

SAFA SOLUTION
SARL AU

ببد عقد الجمع البام غير البادي)

 2023 يناير) (12 بتاايخ) للشركة 

A1(املوجودة باملقر التالي):)املحل اقم 

عامر) قعيلة  بسال  الكائنة  البمااة 

البيايدة املحل املدعو الخعيزات.

تغيير املقر االجتماعي):)ام تغيير املقر)
االجتماعي من):)اقم)313)دواا البراهمة)

A1(عامر بوقنادل سال إلى املحل اقم 

عامر) قعيلة  بسال  الكائنة  البمااة 

البيايدة املحل املدعو الخعيزات.

االبتدائية) باملحكمة  اإليداع  ام 

بسال بتاايخ)9)فبراير)2023)احت اقم)

. 05 8

334 P

FUDICIAQ(&(ASSOCIES

ائتمانية للخبرة وادقيق الحسابات
البنوا ):)2)زاوية زنقة الهدهد وشااع عمر)

الخيام بوسيجوا الداا العيضاء

TEL : 05.22. 7.35.77

 YAMED شركة
TRANSACTION

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال اجتماعي 100.000 داهم
املقر االجتماعي : 12 زنقة ليل اايموز 
زاوية زنقة خليج الزمرد عي  الذئاب 

الداا العيضاء

السجل التجااي اقم 318101

تبديل قانوني
افويت حصة اجتماعية

البامة) الجمبية  ملداولة  وفقا 

ماي) (19 االستثنائية املنبقد في يوم)

افويت) اقرا  العيضاء) بالداا  (2021

حصة اجتماعية التي املكها شركة)

ذات) شركة  (YAMED CAPITAL

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

اأسمال) من  واحدة  حصة  افويت 

 BS VIEW شركة) لفائدة  الشركة 

التاايخ) هذا  ومن  (COMANY

أصعحت)BS VIEW COPANY)شريكا)

جديدا في الشركة.

احيي  القانو  األسا�شي للشركة.

بكتابة) ام  القانوني  اإليداع 

الضعط لدى املحكمة التجااية بالداا)

العيضاء)احت اقم)811357)وذلك في)

يوم)3)فبراير)2022.

335 P

FUDICIAQ(&(ASSOCIES

ائتمانية للخبرة وادقيق الحسابات

البنوا ):)2)زاوية زنقة الهدهد وشااع عمر)

الخيام بوسيجوا الداا العيضاء

TEL : 05.22. 7.35.77

 YAMED شركة

TRANSACTION
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال اجتماعي 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 12 زنقة ليل اايموز 
زاوية زنقة خليج الزمرد عي  الذئاب 

الداا العيضاء

السجل التجااي اقم 318101

تبديل قانوني
افويت حصة اجتماعية

البمومية) الجمبية  ملداولة  وفقا 

اقرا (2021 سبتمبر) (2 في)  املؤاخ 

ما يلي):

افويت ما مجموعه حصة واحدة)

 BS الشركة) اأسمال  حصص  من 

شركة) لفائدة  (VIEW COMANY

ذات) شركة  (YAMED CAPITAL

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ومن يومه ام التفويت وام االستالم.

األسا�شي) القانو   احيي   ام  كما 

للشركة.

بكتابة) ام  القانوني  اإليداع 

الضعط لدى املحكمة التجااية بالداا)

العيضاء)احت اقم)812008)وذلك في)

يوم)8)فبراير)2022.

336 P

GALAXYBREAD
SARL AU

RC(SALE 36165

 على إثر عقد عرفي بتاايخ)20)ديسمبر

GALAXYBREAD(2022)قرا شركاء)شركة 

SARL AU)ما يلي):

قام السيد نبيل الحامل للعطاقة)

 XA2782 (اقم للتبريف  الوطنية 

حوزاه) في  الحصص  جميع  ببيع 

برأسمال الشركة والعالغ عددها)500 

حصة اجتماعية للسيدة زهوا املوح)

للتبريف) الوطنية  للعطاقة  الحاملة 

قداه) إجمالي  بمعلغ  (A577218 اقم)

ام) ذلك  إثر  على  داهم  (50.000

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 
وعلى هذا األساف ام تبديل القانو )

األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

احت) (2023 فبراير) بتاايخ) 1) بسال 

اقم)0566 .

337 P

BIA BUILD شركة
ش.ذ.م.م

ذات شريك وحيد

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام) (2023 فبراير) (7 بالقنيطرة بتاايخ)

اأسيس شركة)BIA BUILD)ش.ذ.م.م)

ذات شريك وحيد):

املقر االجتماعي):)382)شااع محمد)

حسا ) صومبة  إقامة  الخامس 

مكتب اقم)12)القنيطرة.

اإلنباش) (: االجتماعي) الهدف 

البقااي واألشغال املختلفة.

البمليات) كل  عامة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والبقااية  التجااية 

من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في انمية الشركة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

:)أسند إلى السيد البربي) التسيير)

البزاا.

فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
ااف املال):)حدد في معلغ)100.000 

داهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

اكتتابها) سدد  للواحدة  داهم  (100

واوزيبها كالتالي):

السيد البربي البزاا)1000)حصة.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
التجااي) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بتاايخ) (68223 بالقنيطرة احت اقم)

 1)فبراير)2023.
من أجل املستخرج واإلشااة

338 P

TECNODRO GLOBAL
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : 75 شااع 

الشفشاوني الطابق الثالث مكتب 
اقم 1 عي  السعع الداا العيضاء

اأسيس الشركة
بمقت�شى عقد عرفي سجل) (: أوال)

يناير) (30 بتاايخ) العيضاء) بالداا 

2023)حرا القانو  األسا�شي لشركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد احمل املواصفات التالية):

 TECNODRO (: التسمية)

.GLOBAL

الهدف):)هدف الشركة):

بيع أدوات ولوازم املكتب واألجهزة)

املبلومااية.

والتصميم) التحليل  البرمجة،)

املبلوماتي.

التجااة بجميع أنواعها.
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شااع   75 (: االجتماعي) املقر 
مكتب  الثالث  الطابق  الشفشاوني 

اقم 1 عي  السعع الداا العيضاء.
املدة):)99)سنة.

:)حدد اأف) اأف املال االجتماعي)
املال في معلغ)100.000)داهم موزعة)
داهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)
للحصة الواحدة موزعة بي  الشركا)

على الشكل التالي):
 1000 السيد عزيزي ععد الرحيم)

حصة.
قعل) من  الشركة  اداا  (: اإلدااة)
ععد) عزبزي  السيد  (: الوحيد) املسير 

الرحيم.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
إلنشاء) (%5 اقتطع) (: األاباح)
ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قراا الشركاء.
ثانيا):)ام اإليداع بالسجل التجااي)
بالداا العيضاء)بتاايخ)9)فبراير)2023 
ومقيد بالسجل) (857852 احت اقم)

التحليلي احت اقم)1 5715.
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MISCOTRAV
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : 5 شااع ديكسمود 
 الطابق األول اقم 2 بن جدية

الداا العيضاء
افويت حصص

على إثر الجمع البام الغير) (: أوال)
يناير) (12 بتاايخ) املنبقد  البادي 
البامة) الجمبية  قرات  (2023
شركة) (MISCOTRAV شركة) لشركاء)
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 
داهم) (100.000 اأسمالها) الوحيد 
مقرها االجتماعي):)5 شااع ديكسمود 
الطابق األول اقم 2 بن جدية الداا 

العيضاء ما يلي :
املوافقة على افويت جل حصص :
بقيمة  محمد  الزمزامي  السيد 
1000 حصة إلى السيد الجعيلي منير 
يقعل 1000 حصة بقيمة 100 داهم 

للواحدة.

محمد  الزمزامي  السيد  استقالة 

من منصعه كمسير للشركة وانصيب 

جديد  مسير  منير  الجعيلي  السيد 

للشركة.

تبديل كل من العنود 6، 7 و  1 

من القانو  األسا�شي.

ام اإليداع بكتابة الضعط) (: ثانيا)

العيضاء) بالداا  التجااية  باملحكمة 

اقم) احت  (2023 فبراير) (7 بتاايخ)

.857 71
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OCTO ACTIVITY
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : إقامة 02  

اليانس داانا الشطر 2 ب الشقة   

القنيطرة

اأسيس الشركة
حرا) عرفي  عقد  بمقت�شى  (: أوال)

وسجل) (2023 يناير) (26 بتاايخ)

القانو  األسا�شي لشركة) بالقنيطرة 

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد احمل املواصفات التالية):

.OCTO ACTIVITY(:(التسمية

الهدف):)هدف الشركة):

اصنيع املنتوجات الحديدية.

ااجر مستواد بيع نصف بالجملة.

مقاولة في األشغال املختلفة.

  02 إقامة   : االجتماعي) املقر 

اليانس داانا الشطر 2 ب الشقة   

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
:)حدد اأف) اأف املال االجتماعي)

املال في معلغ)100.000)داهم موزعة)

داهم) (100 حصة بقيمة) (1000 على)

للحصة الواحدة موزعة بي  الشركاء)

على الشكل التالي):

السيد اوعزة احمد)1000)حصة.

املجموع):)1000)حصة.

قعل) من  الشركة  اداا  (: اإلدااة)

املسير الوحيد السيد اوعزة احمد.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

إلنشاء) (%5 اقتطع) (: األاباح)

ويخصص) القانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قراا الشركاء.

ثانيا):)ام تسجيل الشركة بالسجل)

فبراير) (7 بتاايخ) بالقنيطرة  التجااي 

2023)احت اقم)68131.
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KD FORALL شركة
SARL AU

اأسيس شركة
مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام) (2023 يناير) (16 بالقنيطرة بتاايخ)

الخصائص) احمل  شركة  اأسيس 

التالية):

.KD FORALL(:(التسمية

الشكل القانوني):)ش.م.م بشريك)

واحد.

:) 1 زاوية محمد  املقر االجتماعي)

القري و م 82 مكتب اقم 2 القنيطرة.

استشااي في) (: الهدف االجتماعي)

تسيير املقاوالت.

البامة) البالقات  في  استشااي 

واالاصال.

أنشطة وألباب اربوية.

 املدة):)99)سنة ابتداء)من التأسيس

النهائي.

التسيير):)أسند إلى السيد امرابط)

خير الدين الحامل لعطاقة التبريف)
.F225719(اقم

فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.
معلغ) في  حدد  (: الشركة) اأسمال 

 1000 إلى) مقسمة  داهم  (100.000

للواحدة) داهم  (100 بقيمة) حصة 

واوزيبها) اكتتابها  وام  ثمنها  سدد 

كالتالي):

السيد امرابط خير الدين):)1000 

حصة.

بالسجل) قيد  (: بالسجل) التقييد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجااي 

بالقنيطرة احت اقم)68173)بتاايخ)9 

فبراير)2023.
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STE SOGEFICOM

TRANSLAZURAM
SARL AU

ام اأسيس شركة ذات املسؤولية)
فبراير) (6 بتاايخ) فاف  في  املحدودة 

2023)ذات الخصائص التالية):
 TRANSLAZURAM (: التسمية)

.SARL AU
 69 اقم) (3 ك) (: االجتماعي) املقر 

اجزئة الحديقة واد فاف فاف.
الغير) االمتبة  نقل  (: الهدف)

مصاحعة.
االستيراد والتصدير.

)اجااة حرة.
املدة):)99)سنة.

داهم) (100.000 (: املال) اأف 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم لكل واحدة.
الشريك الوحيد):)السيد السالوي)
بـ) حصة  (1000 (: امسيس) محمد 

100.000)داهم.
السيد) (: واإلمضاء) التسيير 

السالوي محمد امسيس,
لدى) القانوني  اإليداع  ام 
املحكمة التجااية بفاف واحت اقم)
2023/6197)بتاايخ) 1)فبراير)2023.
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كابيطال

25)شااع شجرة القدف قطاع)19)بلوك ف حي)

الرياض الرباط

FOODNBEV SARL
بيع الحصص

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
 2023 فبراير) فاام  بتاايخ  املنبقد 

امت املصادقة على ما يلي):
بيع حصص السيد عثما  الديش)
الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
الديش) جواد  السيد  (،AA328 اقم)
الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
اقم)B105958،)السيد فوزي حعيب)
الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
هشام) السيد  إلى  (B165151 اقم)
التبريف) لعطاقة  الحامل  املجاطي 

قد) بهذا  (D5520 7 اقم  الوطنية 

املتبلقة) خاصة  العنود،) تبديل  ام 
القانو ) من  والرأسمال  باألسهم 

األسا�شي للشركة.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
الرقم) واحت  الرباط  في  التجااية 

133277)بتاايخ)15)فبراير)2023.
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 AGDAL GSM
COMMUNICATION 

AG COM
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال 10.000 داهم
مقرها : 62 زنقة اودغة املركز 

التجااي قيس الرباط
السجل التجااي : 099 5 / الرباط

 بمقت�شى الجمع البام الغير البادي
بتاايخ)11)أكتوبر)2022)اقرا ما يلي):

بوفاة) علما  البام  الجمع  أخذ 
بتاايخ) السيد محمد حمي،) املرحوم،)
اوزيع) واقرا  (2021 أكتوبر) (22
املتمثلة) الشركة  برأسمال  حصصه 
100)داهم) 2 )حصة بثمن أصلي) في)

للحصة كما يلي):
السيد محمد علي حمي)12)حصة.
السيد اسماعيل حمي)12)حصة.
السيدة احسا  حمي)5)حصص.
السيدة سكينة حمي)6)حصص.
السيدة زينب بلغازي)7)حصص.

بتبرع) علما  البام  الجمع  أحيط 
السيدة زينب بلغازي لجميع حصصها)
بالشركة املتكونة من)7)حصص بثمن)
داهم للحصة إلى السيد) (100 أصلي)
اسماعيل) السيد  علي حمي،) محمد 
حمي،)السيد احسا  حمي،)و السيدة)
السيد) بتكليف  وذلك  حمي  سكينة 
وكالة) بمقت�شى  حمي،) علي  محمد 
حسب) واوزيبها  بتقسيمها  عدلية 

الشريبة االسالمية كالتالي):
 3 حمي) علي  محمد  السيد 

حصص.
السيد اسماعيل حمي)2)حصص.

السيدة احسا  حمي)1)حصة.
السيدة سكينة حمي)1)حصة.

أحيط الجمع البام علما بالتبرع)
علي) محمد  السيد  من  األحياء) بي  
له) اململوكة  أسهم  بستة  حمي 

بالشراكة لكل من):

السيد اسماعيل حمي)1)حصة.

السيدة احسا  حمي)3)حصص.
السيدة سكينة حمي)2)حصص.

هااي ) على  البام  الجمع  وافق 
البمليتي  للتبرع بي  األحياء)وصادق)
على كل من السيد محمد علي حمي،)
السيدة) حمي،) اسماعيل  السيد 
احسا  حمي والسيدة سكينة حمي)

كشركاء)جدد بالشركة.
 10.000 الشركة) اأسمال  يعلغ 
حصة بقيمة) (100 إلى) داهم مقسم 
100)داهم لكل منها مدفوعة بالكامل)

وموزعة كالتالي):
 HIMMI MANAGEMENT(شركة
 ET DEVELOPEMENT SAR

HIMMIMED : 58)حصة.
السيد محمد علي حمي) 1)حصة.
السيد اسماعيل حمي) 1)حصة.
السيدة احسا  حمي)7)حصص.
السيدة سكينة حمي)7)حصص.

قرا الجمع البام تبيي  اسماعيل)
حمي مسير وحيد للشركة لفترة غير)
السيد) للمرحوم  كخلف  محدودة 
السيد) وافق  وقد  حمي  محمد 
كمسير) تبيينه  على  اسماعيل حمي 

جديد للشركة.
عام) احيي   البام  الجمع  قرا 
أ ) دو   للشركة  األسا�شي  للنظام 
ينتج عن ذلك إنشاء)شخص مبنوي)

جديد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
ديسمبر) (9 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2022)احت اقم)29 10.
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ABEN EVENTS
SARL AU

اأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

اأسمالها 100.000 داهم
سجل اجااي 166237

امت) (2023 يونيو) (25 بتاايخ)
لشركة) األسا�شي  النظام  صياغة 
شركة) (ABEN EVENTS SARL AU
محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)
مقرها) داهم  (100.000 اأسمالها)

15)شااع األبطال اقم)   (: االجتماعي)

أكدال الرباط.

الشريك الوحيد):)

بنشقرو ) كريمي  عزيز  السيد 

اقم) الوطنية  للعطاقة  الحامل 

 A37651)بـ)1000)حصة.

أنشطة) (: التجااي) النشاط 

اقديم) (- والفباليات) االاصاالت 

املشواة واملساعدة للشركات.

غير) ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

محددة للسيد عزيز كريمي بنشقرو )

اقم) الوطنية  للعطاقة  الحامل 

.A37651 

بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  التجااي 

بتاايخ (133337 اقم) احت   بالرباط 

 16)فبراير)2023.
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GL PACK SARL
بيع حصص وتغيير املسير القانوني

سجل اجااي الرباط 161983

انبقد) (2023 فبراير) (3 بتاايخ)

لشركة البادي  الغير  البام   الجمع 

ذات) شركة  (GL PACK SARL  

اأسمالها) محدودة،) مسؤولية 

مقرها االجتماعي:) داهما،) (100.000

أكدال،) اقم) ،) األبطال  شااع  (15

على املصادقة  امت  حيث   الرباط،)

)ما يلي):

500)حصة من طرف السيد) بيع)

أحمد خالدي حسني لفائدة السيدة)

سااة عليوة الحاملة للعطاقة الوطنية)

.AA1925 (اقم

500)حصة من طرف السيد) بيع)

البلمي لفائدة السيدة) أناف  حكيم 

للعطاقة) الحاملة  بنسبيد  حفيظة 

.G 195812(الوطنية اقم

أحمد) السيد  املسيرين  استقالة 

خالدي حسني والسيد حكيم أناف)

البلمي.

تبيي  مسيراي  جديداي  ملدة غير)

بنسبيد) حفيظة  السيدة  (: محددة)

والسيدة سااة عليوة.

األسا�شي) القانو   صياغة  إعادة 

واملصادقة عليه.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.133236
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أبرطور كونساي أكريكول

 OPERATEUR CONSEIL

AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

اأسمالها 10.000 داهم

22، زنقة بروفانس، الطابق2، 

اقم 10، الداا العيضاء

السجل التجااي اقم)538581

حل مسعق للشركة
املؤاخ) االستثنائي  للقراا  طعقا 

بالداا العيضاء)في)31)ديسمبر)2022،)

السيد إدايس) قرا الشريك الوحيد،)

إسماعيلي الحامل للعطاقة الوطنية)

اقم)U18032،)الساكن بحي النزاهة،)

طنجة،) (،15 اقم) عطية،) ابن   زنقة 

ما يلي):

من) ابتداء) للشركة  مسعق  حل 

ووضبها في حالة) (2022 ديسمبر) (31

اصفية.

بالبنوا ) التصفية  مقر  احديد 

الطابق) زنقة بروفانس،) (،22 (: التالي)

2،)اقم)10،)الداا العيضاء.

للشركة) مصفيا  نفسه  تبيي  

للقيام بمهام اصفية الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

 2023 فبراير) (15 بتاايخ) العيضاء)

احت اقم)858792.
من أجل التلخيص واإلشهاا

مصفي الشركة
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BITUCAB SARL
SOCIETE EN LIQUIDATION

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
 2022 ديسمبر) (30 بتاايخ) املنبقد 
 BITUCAB شركة) مسيري  صادق 
وكذا) املصفي  اقرير  على  (SARL
القوائم) النهائية  التصفية  حسابات 
 BILAN DE (النهائية التركيبية 
CLOTURE))كما أعطى إبراء)املصفي)
وام النطق بالتصفية النهائية للشركة)

املذكواة أعاله.
بقسم) القانوني  اإليداع  ام 
السجل التجااي باملحكمة االبتدائية)
احت) (2023 فبراير) (16 بتمااة بتاايخ)

اقم)9957.
ملخص للنشر
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شركة فالش فيلم 
ش.ذ.م.م.ش.و

مقرها االجتماعي مجموعة العدا اقم 
6 اابريكت سال
افع اأف املال

البام) الجمع  محضر  على  بناءا 
االستثنائي املنبقد بسال في)13)فبراير)

2023)اقرا ما يلي):
 200.000 بمقداا) اأسمال  افع 
داهه،) (300.000 داهم حيث أصعم)
من) (7 و) (6 وبذلك ام تغيير الفصل)

القانو  األسا�شي.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بسال) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

. 057 
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 SOCIETE MAROCAINE
 DES ACTIVITES DE

 RESTAURATION ET DE
TRAITEUR SARL

RC(DE(RABAT : 166177
بمقت�شى القانو  األسا�شي املؤاخ)
اأسيس) اقرا  (2023 يناير) بتاايخ) )

شركة احمل اسم):

 SOCIETE MAROCAINE DES

 ACTIVITES DE RESTAURATION

.ET DE TRAITEUR

الشركة خاصيتها كالتالي):

 SOCIETE (: التسمية)

 MAROCAINE DES ACTIVITES

 DE RESTAURATION ET DE

TRAITEUR)محدودة املسؤولية.

النشاط التجااي):)الشركة امااف)

نشاطها باملغرب وخااجه في):

وعمليات) السريبة  الوجعات 

املطاعم)؛

اقديم الطبام وانظيم الحدث.

البمليات،) جميع  أعم،) وبصواة 

القانونية) طعيبتها،) كانت  مهما 

أو) واملدنية  واملالية  واالقتصادية 

املذكوا) بال�شيء) املتبلقة  التجااية 

أعاله أو بأي أهداف أخرى مماثلة أو)

ذات صلة لتوسيبها أو اطويرها.

الشركة) مقر  (: االجتماعي) املقر 

حدد في البنوا  التالي):)حي املنزه اقم)

366)حي يبقوب املنصوا،)الرباط.

املدة القانونية):)اأسست الشركة)

ااايخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.

اأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

10.000)داهم) الشركة حدد في معلغ)

قسمت إلى)100)حصة من)100)داهم)

لكل حصة دفع كليا ويمثل مساهمة)

من) الشركة  لفائدة  نقدا  أنجزت 

طرف):)السيد مباد كويس):)0.000  

داهم.

 60.000  :  OYA INVEST شركة)

داهم.

بالكامل) الحصص  هذه  ادفع 

واخصص كلها للشركة.

التسيير):)تسير الشركة من طرف):

السيد مباذ كويس القاطن بـرقم)

اجزئة ععادي واد الذهب امااة،) (39

مزداد) الجنسية  مغربي  املغرب،)

بتاايخ)26)أبريل)1990)حامل للعطاقة)

.AD201276(الوطنية اقم

القاطن) عمر  بوشبرة  السيد 

الطابق) مانيسما   يوليوه  بتجزئة 

 16 اقم) الشقة  أ  اقم  البمااة  (3

الجنسية) مغربي  املغرب،) املحمدية 

حامل) ماي) 198) (9 بتاايخ) مزداد 

.AB805029(للعطاقة الوطنية اقم

بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  التجااي 

بالرباط احت اقم)133282.

351 P

fiduciaire(el(Assad

 Comptabilité, constitution de sociétés,

conseils

STE TEMAQUIP SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

عمااة 30 شقة اقم 8 زنقة موالي 

أحمد الوكيلي، حسا ، الرباط

 27 بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

وضع القانو  األسا�شي) (2023 يناير)

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

الخصائص) احمل  وحيد  بشريك 

التالية):

.STE TEMAQUIP(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي):

التجااية) البمليات  إدااة  مقاول 

 بيع وشراء)مستلزمات املقهى))؛

التجااة اإللكترونية.

داهم) (100.000 (: الرأسمال)

 100 من) سهم  (1000 إلى) مقسمة 

داهم لكل منهما.

املدة):)99)سنة من ااايخ اأسيسها.

شقة) (30 عمااة) (: املقر االجتماعي)

الوكيلي) أحمد  موالي  زنقة  (8 اقم)

حسا ،)الرباط.

سوف اداا الشركة من) (: اإلدااة)

قعل السيد عادل العواقادي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

احت) (2023 فبراير) (8 بالرباط بتاايخ)

 166003 التجااي) السجل  اقم 

والرقم الترايبي)1051.

352 P

SERCODA
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال : 3.800.000 داهم

املقر االجتماعي : 5 املنطقة 

الصناعية، الداخلة

السجل التجااي اقم 205

بمقت�شى قراا محضر الجمع البام)

االستثنائي املنبقد في)16)يناير)2023 

اقرا ما يلي):

حصة) (19.380 املوافقة على بيع)

إلى) (OCE FISH شركة) من حصص 

شركة)KAY HOLDING)؛

صالحيات اإلجراءات الشكلية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بالداخلة احت اقم) 20  االبتدائية 

بتاايخ) 1)فبراير)2023.

353 P

SARA INTERCONGEL
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية، 

شااع املحمدية، املسيرة 2، الداخلة

السجل التجااي اقم 1251

بمقت�شى قراا محضر الجمع البام)

االستثنائي املنبقد في)16)يناير)2023 

اقرا ما يلي):

950)حصة من) املوافقة على بيع)

حصص شركة)OCE FISH)إلى شركة)

KAY HOLDING)؛

صالحيات اإلجراءات الشكلية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 205 بالداخلة احت اقم) االبتدائية 

بتاايخ) 1)فبراير)2023.

354 P
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CONSEA
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسمال : 500.000 داهم
املقر االجتماعي : 57 املنطقة 

الصناعية، حي السالم، الداخلة
السجل التجااي اقم 971

بمقت�شى قراا محضر الجمع البام)
االستثنائي املنبقد في)16)يناير)2023 

اقرا ما يلي):
املوافقة على بيع)2550)حصة من)
حصص شركة)OCE FISH)إلى شركة)

KAY HOLDING)؛
صالحيات اإلجراءات الشكلية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 203 بالداخلة احت اقم) االبتدائية 

بتاايخ) 1)فبراير)2023.
355 P

عقد تسيير حر
بموجب عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
لدى) ومسجل  (2013 يناير) (19
مصلحة الضرائب بتاايخ فاام فبراير)
الحر) التسيير  حق  منم  ام  (،2023
»مخبزة داا) لألصل التجااي لشركة)
السالم«)املتمثل نشاطها في استغالل)
املخابز وصنع الحلويات واملعجنات،)
بلفقير،) الطيبي  السيد  طرف  من 
شركة) في  وحيد  شريك  بصفته 
مقرها) الكائنة  السالم«) داا  »مخبزة 
ملتقى) العيضاء،) بالداا  االجتماعي 
شااع اللة الياقوت وشااع مصطفى)
املباني،)املركز التجااي)»اياض«)اقم)

لدى) واملسجلة  األول،) الطابق  (،56
مصلحة السجل التجااي احت اقم)
559095)لفائدة السيد أنس بلفقير،)
لعطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 
(،BM26675 التبريف الوطنية اقم)
3)سنوات ابتدئ من ااايخ فاام) ملدة)
ديسمبر) (31 غاية) إلى  (2023 يناير)
مقابل معلغ شهري محدد في) (،2026
معلغ)5.500.00)داهم بدو  احتساب)
اؤدى) املضافة،) والقيمة  الرسوم 

بداية كل شهر.
356 P

STE EXTRA NETWORK
الحل املسعق للشركة

تبيي  مصف

احديد مقر التصفية

نهاية مهام املدير البام 

نهاية جميع املتصرفي 

الغير) البامة  الجمبية  بموجب 

نوفمبر) (22 في) املنبقدة  البادية 

2022)فإ  الشركة الحاملة لتسمية)

.EXTRA NETWORK

للشركة) املسعق  الحل  قرات 

ابتداء)من يومه)؛

تبيي  املصفي السيد هند الهواة)

املقيمة إقامة أسامة عمااة واو شقة)

اجزئة سبيد حجي عروف اقم) (01

68)سال،)مقر التصفية اجزئة يوسرا)

والزاقة فيال)7)ب طريق مهدية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بسال بتاايخ)3)يناير)2023 

برقم)0289 .

357 P

TAYS4TRAVEL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

املقر االجتماعي : اقم 21، شااع 

لعنا ، الرباط

السجل التجااي اقم 85 9 1

نقل مقر الشركة

عقد صدوا قراا من الجمع البام)

(،2022 يوليو) (27 بتاايخ) االستثنائي 

 221 اقم) من  الشركة  نقل  اقرا 

مجموعة البهد حي النهضة)1)الرباط)

الرباط) لعنا ،) شااع  (،21 اقم) إلى 

ابتداء)من)27)يوليو)2022.

النظام) تبديل  ام  عليه،) وبناء)

األسا�شي على النحو التالي):

اقم) (: السابق) االجتماعي  املقر 

221)مجموعة البهد،)حي النهضة)1،)

الرباط.

املقر االجتماعي الجديد):)اقم)21،)

شااع لعنا ،)الرباط.

في) القانوني  اإليداع  إجراء) ام 

 28 املحكمة التجااية بالرباط بتاايخ)

بالسجل الزمني احت) (2022 سبتمبر)

وبالسجل التحليلي احت) (7625 اقم)

اقم)129203.

358 P

CAP DC MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسمالها 200.000 داهم

املقر االجتماعي : عند 79 شااع ابن 

سينا الطابق الثاني شقة اقم 8 

أكدال - الرباط

نقل املقر االجتماعي

 29 بتاايخ) جماعي  قراا  بموجب 

منه) نسخة  وضبت  (2022 نوفمبر)

التجااية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 

بالرباط بتاايخ) 1)فبراير)2023)احت)

قرا الشريك الوحيد) (،133258 اقم)

اأسمالها) أعاله،) املذكواة  للشركة 

االجتماعي) مقرها  داهم  (200.000

79)شااع ابن سينا) أكدال) (- بالرباط)

الطابق الثاني شقة اقم)8)ما يلي):

نقل املقر االجتماعي من البنوا )

(: التالي) البنوا   إلى  أعاله  املذكوا 

شااع أاينا محج اياض سنطر الطابق)

8،)حي الرياض،) و) (7 الخامس عمااة)

الرباط.

الرابع) الفصل  عدل  أجله،) ومن 

من القانو  األسا�شي.

أ ) دو   للقواني ،) عام  إصالح 

ينتج عن ذلك كيا  أخالقي جديد،)

من أجل إجراء)التبديالت املنصوص)

عليها في الظهير الشريف الصادا في)26 

 19.21 بإصداا القانو ) (2019 أبريل)

بشأ ) (96.5 املبدل واملكمل للقانو )

الشركات ذات املسؤولية املحدودة.
بمثابة مقتطف وبيا 

فيدكس
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 DAR AL HANDASAH

AL MAGHRIB

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسمالها : 80.000  داهم

املقر االجتماعي : 3، زنقة الينعوع

الرباط

تبيي  مسير جديد للشركة

بتاايخ مؤاخ  قراا   بموجب 

27)ديسمبر)2022،)قرا السيد طالل)

كمال الشاعر بصفته مديرا ومفوضا)

بالتوقيع عن داا الهندسة للتصميم)

الفنية) شاعر) واالستشااات 

 DAR AL HANDASAH ومشااكوه))

الوحيد) املالك  (CONSULTANTS

لشركة داا الهندسة املغرب ما يلي):

قعول استقالة السيد بشير مخايل)

زيدا ،)من مهامه اإلدااية املنصوصة)

بتاايخ) أعاله  املذكواة  بالشركة  له 

هذا اليوم.

عا�شي) جواج  السيد  تبيي  

الحامل لجواز السفر كندي احت اقم)

HG0205 3)والساكن بعيروت لعنا )

شااع فردا  بناية داا الهندسة مسيرا)

وحيدا للشركة ملدة غير محدودة.

بحيث اصعم الشركة مسيرة من)

طرف السيد جواج عا�شي.

من) ( 3 املادة) تغيير  ام  وبالتالي 

القانو  األسا�شي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

التجااي) السجل  133193) اقم 

.(2 997
بمثابة مقتطف وبيا 

»فيدكس«
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DELIOR
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

لشريك واحد

اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : زاوية شااع

ععد هللا البيا�شي وشااع ععد الفتاح 

سعاطه، الرباط - السوي�شي

تغيير النشاط االقتصادي
احديث القانو  األسا�شي

الجمبية) اجتماع  ملحضر  وفقا 

البامة غير البادية بتاايخ) 2)نوفمبر)

2022،)فإ  ائيس مجلس إدااة شركة)

AGROFINA SA،)املساهم الوحيد في)

برأسمال) (DELIOR SARLAU شركة)

مقرها) داهم،) (100.000 قداه)

السوي�شي،) (- بالرباط) االجتماعي 

 زاوية شااع ععد هللا البيا�شي وشااع

تبديل) قرا  سعاطه،) الفتاح  ععد 

3)من النظام األسا�شي واثبيت) املادة)

الصياغة على النحو التالي):

املغرب) في  سواء) الشركة  غرض 

نفسها) عن  باألصالة  الخااج،) في  أو 

وبالنيابة عن الغير):

اكنولوجية) منصة  وإدااة  اطوير 

وأي نشاط ذي صلة.

التخزين والشراء)والعيع بالتجزئة)

املتاجر) وفي  اكنولوجية  منصة  عبر 

البامة) الغذائية  املنتجات  واوصيل 

وجميع املنتجات أو املواد االستهالكية)

الغذائية) املنتجات  مثل  اليومية 

ومنتجات) والخضروات  والفواكه 

والبطوا) والصيانة  التنظيف 

والصيدلية) الداخلية  واملالبس 

وأدوات) والبستنة واألثاث والديكوا،)

إلى) وما  وجوااب،) لألطفال) ألباب،)

وشعه) إلكترونية،) وأدوات  ذلك)،)

الطعية،)وأدوات مكتبية،)إلخ.

 العاقي دو  تغيير).

واعبا لهذا،)يقرا املساهم الوحيد)

احديث النظام األسا�شي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

الضعط باملحكمة التجااية بالرباط،)

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)
اقم السجل التجااي هو) (،133319

.1396 9
بمثابة مقتطف وبيا 

فيدكس
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STE LE CALIFE
SARL AU

اقم السجل التجااي : 3 1659

اكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) ام  (2023 يناير) (31 بتاايخ)

القواني  األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):

مقهى.

بيع اآليس كريم.

املقر):)عمااة اقم)30)شقة اقم)8 

شااع موالي أحمد الوكيلي،)حسا ،)

الرباط.
بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 

قداه)100.000)داهم.

غير) ملدة  الشركة  اداا  (: التسيير)

محدودة من طرف):

ياسي  ملغااي.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

(: اقم) احت  (2023 فبراير) (7 بتاايخ)

.132975
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STE OUTSYSMA
SARL

اقم السجل التجااي : 165937

اكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) ام  (2023 يناير) (17 بتاايخ)

القواني  األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):
والتحقيقات) الدااسات  مكتب 

والعحوث.
استشااات إدااية.

اقديم خدمات.
املقر):)عمااة اقم)30)شقة اقم)8 
شااع موالي أحمد الوكيلي،)حسا ،)

الرباط.
بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 

قداه)100.000)داهم.
غير) ملدة  الشركة  اداا  (: التسيير)

محدودة من طرف):
ععد هللا العفراحي.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
(: اقم) احت  (2023 فبراير) (7 بتاايخ)

.132972
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STE UXIoad
SARL AU

اقم السجل التجااي : 165855
اكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 
وضع) ام  (2023 يناير) (10 بتاايخ)
القواني  األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):

مصمم الكمعيوار.
ااجر.

استشااات إدااية.
املقر):)شااع األبطال اقم) )اكدال)

الرباط.
بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 

قداه)10.000)داهم.
غير) ملدة  الشركة  اداا  (: التسيير)

محدودة من طرف):
زكريا املجاهيد.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
(: اقم) احت  (2023 فبراير) (6 بتاايخ)

.132872
364 P

STE METATEAM
SARL

اقم السجل التجااي : 165953

اكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 

وضع) ام  (2023 يناير) (17 بتاايخ)

القواني  األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):

الهدف):

والتحقيقات) الدااسات  مكتب 

والعحوث.

استشااات إدااية.

اقديم خدمات.

املقر):)عمااة اقم)30)شقة اقم)8 

شااع موالي أحمد الوكيلي،)حسا ،)

الرباط.
بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 

قداه)100.000)داهم.

غير) ملدة  الشركة  اداا  (: التسيير)

محدودة من طرف):

ععد هللا العفراحي.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

(: اقم) احت  (2023 فبراير) (7 بتاايخ)

.13298 

365 P

2H TWIN’S
SARL

بموجب عقد عرفي بالرباط بتاايخ)

شركة) اأسيس  ام  (2023 فبراير) (6

ذات املسؤولية املحدودة مواصفاتها)

كاآلتي):

2H TWIN’S SARL(:(التسمية

هدف الشركة):)صالو  حالقة.)
الربيع) ام  زنقة  (: االجتماعي) املقر 

الطابق السفلي) (2 الرقم) (78 البمااة)

أكدال الرباط.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.
اأسمالها):)100.000)داهم مقسم)

على)1000)حصة من فئة)100)داهم)

للحصة.
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تسيير) مهمة  أسندت  (: التسيير)

حسن) التواجي  السيد  إلى  الشركة 

والسيد التواجي الحسي .

أو) الشركاء) على  اوزع  (: األاباح)

االحتياطات) الحساب  إلى  ارحل 

االحتياطي) اقتطاع  ببد  الخاصة 

القانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

بالرباط بتاايخ) 1)فبراير)2023)احت)

الرقم اإليداع)133263)واقم السجل)

التجااي)166167.

366 P

OHAM ENERGIE
SARL

بتاايخ  بمقت�شى عقد عرفي حرا 

ام) العيضاء،) بالداا  (2022 ماي) (26

وضع القانو  األسا�شي لشركة ذات)

املميزات) لها  املحدودة  املسؤولية 

التالية):

 OHAM ENERGIE (: التسمية)

SARL

داخل) الشركة  هدف  (: الهدف)

املغرب وخااجه):

الكهربائية) الصناعة  التجااة،)

والصيانة الكهربائية.

الطابق) (2 الرقم) (: املقر االجتماعي)

األا�شي إقامة أسامة الجديدة.

املدة):)99)سنة.
اأف املال):)100.000)داهم.

الشركاء):

 700 أحمد) املسبودي  السيد 

حصة.

 200 عثما ) املسبودي  السيد 

حصة.

السيد املسبودي ععد البالي)100 

حصة.

السيد) تبيي   ام  (: التسيير)

املسبودي عثما  كمسير للشركة ملدة)

الشركة) اتبامل  كما  محدودة،) غير 

مع األبناك أو غيرها من املؤسسات)

للسيد) مستقل  بإمضاء) املصرفية 

املسبودي عثما  ملدة غير محدودة.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

 %5 إزالة) ببد  (: األاباح) اوزيع 

بي ) العاقي  يوزع  القانوني  لالحتياط 

واحد) كل  حصص  حسب  الشركاء)

منهم.

باملحكمة) ام  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية بالجديدة احت اقم سجل)

اجااي):)19605.

367 P

 BUREAU TAHIRI POUR LE

CONSEIL JURIDIQUE
SARL AU

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بتاايخ  بمقت�شى عقد عرفي حرا 

ام) بالداا العيضاء،) (2022 مااف) (23

وضع القانو  األسا�شي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات التالية):

 BUREAU TAHIRI (: التسمية)

POUR LE CONSEIL JURIDIQUE

داخل) الشركة  هدف  (: الهدف)

املغرب وخااجه):

االستشااات اإلدااية.

املقر االجتماعي):)إقامة الر�شى اقم)

  )الطابق الثاني الشقة)3)املحمدية.

املدة):)99)سنة.
اأف املال):)100.000)داهم.

الطاهري) السيدة  (: الشركاء)

سومية)1000)حصة.

السيدة) تبيي   ام  (: التسيير)

للشركة) كمسيرة  سومية  الطاهري 

واتبامل الشركة) ملدة غير محدودة،)

املبامالت) من  غيرها  أو  األبناك  مع 

للسيدة) مستقل  بإمضاء) املصرفية 

الطاهري سومية ملدة غير محدودة.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

 %5 إزالة) ببد  (: األاباح) اوزيع 

بي ) العاقي  يوزع  القانوني  لالحتياط 

الشركاء)حسب حصص كل واحد منهم.

باملحكمة) ام  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية باملحمدية احت اقم سجل)

اجااي):)30737.

368 P

 ETABLISSEMENT SPRING

EDUCATION
SARL

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاايخ  بمقت�شى عقد عرفي حرا 

ام) بالداا العيضاء،) (2023 يناير) (26

وضع القانو  األسا�شي لشركة ذات)

املميزات) لها  املحدودة  املسؤولية 

التالية):

 ETABLISSEMENT (: التسمية)

SPRING EDUCATION

داخل) الشركة  هدف  (: الهدف)

املغرب وخااجه):

اكتساب الفائدة في جميع املدااف)

أو املؤسسات التبليمية.

املقر االجتماعي):)33 )شااع محمد)

 28 الخامس الطابق السابع الشقة)

الداا العيضاء.

املدة):)99)سنة.
اأف املال):)100.000)داهم.

الشركاء):

 500 مصطفى) منياني  السيد 

حصة.

 100 خديجة) املساوي  السيدة 

حصة.

السيد بوزيا  مريم)00 )حصة.

:)ام تبيي  السيد منياني) التسيير)

مصطفى كمسير وحيد للشركة ملدة)

مع) الشركة  واتبامل  محدودة،) غير 

املؤسسات) من  غيرها  أو  األبناك 

للسيد) مستقل  بإمضاء) املصرفية 

منياني مصطفى ملدة غير محددة.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

 %5 إزالة) ببد  (: األاباح) اوزيع 

بي ) العاقي  يوزع  القانوني  لالحتياط 

الشركاء)حسب حصص كل واحد منهم.

باملحكمة) ام  (: القانوني) اإليداع 

اقم) احت  العيضاء) بالداا  التجااية 

.570587

369 P

HARAS CHADID
SARLAU

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بتاايخ  بمقت�شى عقد عرفي حرا 

ام) العيضاء،) بالداا  (2023 يناير) (3

وضع القانو  األسا�شي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات التالية):

 HARAS CHADID (: التسمية)

SARLAU

داخل) الشركة  هدف  (: الهدف)

املغرب وخااجه):

تسيير املناطق املستغلة للفالحة.

زنقة صبري) (12 (: املقر االجتماعي)

بوجمبة الطابق األول الشقة)6)الداا)

العيضاء

املدة):)99)سنة.

اأف املال):)10.000)داهم.

بوغالم) محمد  السيد  (: الشركاء)

100)حصة.

ام تبيي  السيد محمد) (: التسيير)

ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  بوغالم 

الشركة) واتبامل  محدودة،) غير 

املبامالت) من  غيرها  أو  األبناك  مع 

للسيد) مستقل  بإمضاء) املصرفية 

محمد بوغالم ملدة غير محددة.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

 %5 إزالة) ببد  (: األاباح) اوزيع 

بي ) العاقي  يوزع  القانوني  لالحتياط 

الشركاء)حسب حصص كل واحد منهم.

باملحكمة) ام  (: القانوني) اإليداع 

اقم) احت  العيضاء) بالداا  التجااية 

.570879

370 P
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8HERRAF PRODUCTIONS
SARLAU

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بتاايخ  بمقت�شى عقد عرفي حرا 

ام) العيضاء،) بالداا  (2023 يناير) (2

وضع القانو  األسا�شي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

لها املميزات التالية):

 8HERRAF (: التسمية)

PRODUCTIONS

داخل) الشركة  هدف  (: الهدف)

املغرب وخااجه):

بيع،) شراء،) إخراج،) إنتاج،)

استيراد،)اصدير،)اأجير أفالم قصيرة)

واوائية،)وبشكل عام دعم الوسائط)

املتبددة املخصصة للتلفزيو ،)غرف)

عامة) أو  الخاصة  السينما  عرض 

أو) أي وسيلة حالية  وإلى  الويب  إلى 

مستقعلية.
زنقة صبري) (12 (: املقر االجتماعي)

بوجمبة الطابق األول الشقة)6)الداا)

العيضاء

املدة):)99)سنة.

اأف املال):)300.000)داهم.

حراف) محمد  السيد  (: الشركاء)

3000)حصة.

ام تبيي  السيد محمد) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  حراف 

مع) الشركة  اتبامل  كما  محدودة،)

املؤسسات) من  غيرها  أو  األبناك 

محمد) للسيد  بإمضاء) املصرفية 

حراف ملدة غير محدودة.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

 %5 إزالة) ببد  (: األاباح) اوزيع 

بي ) العاقي  يوزع  القانوني  لالحتياط 

الشركاء)حسب حصص كل واحد منهم.

باملحكمة) ام  (: القانوني) اإليداع 

اقم) احت  العيضاء) بالداا  التجااية 

.568563

371 P

LIMA INTERNATIONAL
SARL AU

بتاايخ) بمقت�شى عقد عرفي حرا 
العيضاء) بالداا  (2022 أكتوبر) (31

اقرا ما يلي):
من) ابتداء) للشركة  فسخ مسعق 

ااايخ)31)أكتوبر)2022.
أحالم) لبريب  السيدة  تبيي  

كمصفي للشركة.
محل التصفية هو املقر االجتماعي)
جش) التقدم  مجموعة  (: للشركة)
الطابق الثاني البرنو�شي الداا) (17-2

العيضاء.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 
 2022 نوفمبر) بتاايخ) 2) العيضاء)

احت اقم) 767 8.
372 P

MELA INTERNATIONAL
SARL AU

بتاايخ  بمقت�شى عقد عرفي حرا 
العيضاء) بالداا  (2022 أغسطس) (9

اقرا ما يلي):
للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 
زنقة) (13 إلى الطابق األا�شي البمااة)
محمد لواعاني بلفدير الداا العيضاء.

األسا�شي) القانو   احديث 
للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 
العيضاء)بتاايخ)21)يونيو)2022)احت)

اقم)828608.
373 P

 AL YUSRA FOODS AND
GOODS
SARL

بتاايخ) بمقت�شى عقد عرفي حرا 
10)فبراير)2022)بالداا العيضاء)اقرا)

ما يلي):
تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى)
1)زنقة أيت ببمرا  الطابق)9)الشقة)
محمد) شااع  زاوية  ب  البمااة  (905

الخامس الداا العيضاء.

محمد) اجيلة  ابو  السيد  قام 
التي) اجتماعية  حصة  (500 بتفويت)
السيدة) لفائدة  الشركة  في  يملكها 

الضاوي سباد.
سباد) الضاوي  السيدة  قعول 

كشريكة جديدة.
استقالة السيد ابو اجيله محمد)
من تسيير الشركة مع تبيي  السيدة)
جديدة) مسيرة  سباد  الضاوي 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.
اتبامل الشركة مع جميع األبناك)
واملؤسسات املصرفية بإمضاء)للسيد)
الضاوي) والسيدة  محمد  اجيله  ابو 

سباد ملدة غير محدودة.
األسا�شي) القانو   صياغة  إعادة 

للشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 
 2022 فبراير) (25 بتاايخ) العيضاء)

احت اقم)581 81.
374 P

KWIT IMMOBILIER
SARL

بتاايخ) بمقت�شى عقد عرفي حرا 
18)فبراير)2022)بالداا العيضاء)اقرا)

ما يلي):
تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى)
1 )شااع الزاقطوني الطابق السابع)

الشقة)37)الداا العيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
الضعط لدى املحكمة التجااية بالداا)
 2022 مااف) فاام  بتاايخ  العيضاء)

احت اقم)815032.
375 P

BBE CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
15 شااع األبطال الشقة اقم   

أكدال الرباط
االستثنائي) البام  الجمع  إثر  على 
بتاايخ)12)أكتوبر)2022)اقرا ما يلي):

حل الشركة.
15)شااع األبطال) (: مقر التصفية)

الشقة اقم) )أكدال الرباط.

بغدادلي) كنزة  السيدة  تبيي  

مصفي للشركة.

وقد ام اإليداع القانوني باملحكمة)

التجااية بالرباط يوم)18)يناير)2023 

احت اقم)6 1323.

376 P

70
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إقامة األصيل عمااة 21 محل 70 

اامسنا امااة

االستثنائي) البام  الجمع  إثر  على 

بتاايخ)30)ديسمبر)2022)اقرا ما يلي):

الشركة) حصص  جميع  افويت 

لفائدة السيد ععد املطلب بوطيب.

تبيي  السيد ععد املطلب بوطيب)

مسيرا وحيدا للشركة ببد استقالة)

السيد عادل لحني .

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك واحد.

وقد ام اإليداع القانوني باملحكمة)

االبتدائية بتمااة بتاايخ فاام فبراير)

2023)احت اقم)9827.
التسيير

377 P

PARA GARDEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

دواا لواللدة، شااع طااق بن زياد، 

بلوك 3، امااة

االستثنائي) البام  الجمع  إثر  على 

بتاايخ)29)نوفمبر)2022)اقرا ما يلي):

حل الشركة.

مقر التصفية):)دواا لواللدة،)شااع)

طااق بن زياد،)بلوك)3،)امااة.

الحاامي) كريمة  السيدة  تبيي  

مصفي للشركة.

وقد ام اإليداع القانوني باملحكمة)

التجااية بالرباط يوم)19)يناير)2023 

احت اقم)132381.

378 P
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STE 2B AM TRAVAUX
SARL

 GARAGE(SIS(AU(N°35 RUE 67

OUJEH AROUSSE MEKNES

GSM : 06 55 06 06 89

اإلشهاا 
بتاايخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

2023)بمكناف ام اأسيس) يناير) (23

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

اتميز بما يلي):

 2B AM(:(1)-)التسمية االجتماعية

.TRAVAUX

2)-)موضوع الشركة):)سواء)داخل)

الخاص) لحسابها  خااجه  أو   املغرب 

أو لحساب الغير هو):

األشغال املختلفة.

3)-)املقر االجتماعي):)كراج الكائن)

اعروف،) وجه  (67 زنقة) (35 برقم)

مكناف.

 100.000 (: اأسمال الشركة) (- ( 

داهم مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)

100)داهم للحصة.

5)-)التسيير):)يبي  في مهمة السيد)

بويحياوي محمد.

6)-)اإليداع القانوني):)ام باملحكمة)

اقم) 161  احت  بمكناف  التجااية 

بتاايخ) (58187 التجااي)  السجل 

7)فبراير)2023.

379 P

KENZ PROFIL
 SARL

 26LOTISSEMENT EL MOULI

 RESIDENCE AL BOUSTANE

 1er(ETAGE(APPT 2 RUE(IBNOU

KATIR- MAARIF, CASABLANCA

RC : 569689

ICE : 000219695000076

الفك املعكر
بتاايخ) خاص  سند  على   بناء)

قرات الجمبية) (،2022 ديسمبر) (31

البمومية ما يلي):

1)-)الحل املتوقع للشركة.

2)-)تبيي  املصفي السيدة أقشماا)

سمية،)اقم)A2900253IN A)وتبيي )

عنوا  التصفية املتعقي في)352)شااع)

محمد الخامس،)الدوا األول،)شقة)2 

الرباط.

3)-)الصالحيات املمنوحة إلجراءات)

الدعاية القانونية.

ام اإليداع القانوني في التسجيل)

العيضاء) بالداا  التجااية  املحكمة 

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.858610

380 P

EL HAFID BROTHERS
SARL AU

محرا) عرفي  عقد   بمقت�شى 

نظام) اكوين  ام  (2023 يناير) (23 في)

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�شي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

 EL HAFID (: التسمية)

BROTHERS

الهدف):)امااف الشركة األهداف)

التالية):

جميع عمليات اطوير املمتلكات أو)

العناء)أو التقسيم.

زنقة) (17 عمااة) (: املقر االجتماعي)

محمد ملدوا،)شقة اقم) 1)الطابق)5 

املحيط،)الرباط.

 100.000 (: اأف املال االجتماعي)

حصة قيمة) (1000 داهم مقسم إلى)

كل واحدة)100)داهم.

ام تبيي  السيد محمد) (: التسيير)

الحامل لعطاقة التبريف) الحافيظ،)

كمسير) (AB602867 اقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

:)ام وضع امللف) اإليداع القانوني)

القانوني لدى كتابة الضعط املحكمة)

التجااية بالرباط احت اقم السجل)

التجااي)5 1662.

381 P

 STE T.M.G TRAVAUX &

DECOR
SARL AU

اأسيس شركة
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بالداا)

ام) (2023 يناير) (27 بتاايخ) العيضاء)

اأسيس شركة باملواصفات التالية):

 STE( T.M.G( TRAVAUX( &

.DECOR SARL AU

شااع احال) (30 (: املقر االجتماعي)

(،5 الشقة) الطابق الثاني،) املسكيني،)

الداا العيضاء.

الهدف االجتماعي):)القيام بجميع)

والتجااة) املختلفة  العناء) أعمال 

واالستيراد والتصدير.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بالشريك الوحيد.

الرأسمال):)100.000)داهم.

السيد هشا  املالولي) (: الحصص)

1000)حصة.

ام تبيي  السيد هشام) (: التسيير)

الوطنية) للعطاقة  الحامل  املالولي،)

للشركة ملدة) مسيرا  (Z3   5 (اقم

غير محددة.

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاام يناير إلى)31)ديسمبر.

املدة):)ام احديدها في)99)سنة.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

للداا) التجااية  باملحكمة  القانوني 

 2023 فبراير) (10 بتاايخ) العيضاء)

 احت اقم)858090)والسجل التجااي)

اقم)571663.

382 P

STE CHORMISSE
شركة محدودة املسؤولية

برأسمال : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : 160 زنقة سوف، 

املحمدية

على الجمع البام االستثنائي) بناء)

 بالداا العيضاء)في ااايخ)13)ماي)2022 

ام اقرير ما يلي):)

اصفية الشركة.

بيقي) مريم  السيدة  تبيي  

كمصفية للشركة.
حي) (28 زنقة) (7 التصفية) عنوا  

الفرح،)الداا العيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

ااايخ) في  العيضاء) بالداا   التجااية 

13)ماي)2022)احت اقم)833987.

383 P

SYA HOME
SARL

في) مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

19)يناير)2023)بالرباط،)قد ام وضع)

احمل) لشركة  األسا�شي  القانو  

الخصائص التالية):

.SYA HOME SARL(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي):

بيع) الشراء،) البقااات،) اطوير 

مبدات) البام،) العناء) األاا�شي،)

األقسام الفرعية،)مبدات األاض)؛

جميع املبامالت البقااية)؛

البقااية) البمليات  جميع 

التقسيم) أو  العيع  أو  الشراء)  لغرض 

اإليجاا) أو  املساهمة  أو  التعادل   أو 

أو التطوير أو تشييد املعاني أو الفيالت)

أو املناطق السكنية)؛

أعمال مختلفة)؛

اقديم الخدمات)؛

التجااة البامة.
داهم) (100.000 (: املال) اأف 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

داهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):

 280 ديواي) البرب  عز  السيد 

حصة)؛

 180 بنشقرو ) سلمة  السيدة 

حصة)؛

السيدة سااة زاهي)180)حصة)؛

السيد يوسف ديواي)180)حصة)؛

السيد أمي  ديواي)180)حصة.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
 82 املقر االجتماعي):)بلوك ج اقم)
حي) الحومر،) ديوا  الثالث،) الطابق 

يبقوب املنصوا،)الرباط.
املسير):)السيد عز البرب ديواي.

(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 
.166189

الشركة) اقييد  يوم  من  ابتدئ 
بالسجل التجااي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بالرباط احت اقم)133295 

بتاايخ)15)فبراير)2023.
384 P

ائتمانية ماغتا ش.م.م
12)زنقة املوحدين،)شقة)1،)حسا ،)الرباط

ORTHOPEDIC SHOP
SARL

اعبا للجمع البام االستثنائي الذي)
 ORTHOPEDIC بمقر شركة) انبقد 
ديسمبر) (31 بتاايخ) (SHOP SARL

2022)قرا الشركاء)ما يلي):
حل نشاط الشركة.

كتيري) محمد  السيد  تبيي  
كمصفي للشركة.

لحل) االجتماعي  املقر  تبيي  
 الشركة):)6)إقامة الخير،)مجموعة)17 

شقة اقم)1،)سال الجديدة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
اقم) 053   احت  بسال  االبتدائية 

بتاايخ)8)فبراير)2023.
385 P

ائتمانية ماغتا ش.م.م
12)زنقة املوحدين،)شقة)1،)حسا ،)الرباط

PLEIN FEU
SARL

اعبا للجمع البام االستثنائي الذي)
 PLEIN FEU SARL(انبقد بمقر شركة
بتاايخ)30)سبتمبر)2022)قرا الشركاء)

ما يلي):

حل نشاط الشركة.
بناني) عثما   السيد  تبيي  

الدخامة كمصفي للشركة.
لحل) االجتماعي  املقر  تبيي  
 30SOUISSI 2 OLM (: الشركة)

.EXTENTION RABAT
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بالرباط احت اقم)  1330 

بتاايخ)8)فبراير)2023.
386 P

DAR SADIKI
املقر االجتماعي : مكتب اقم 2 على 
اليمي  شقة اقم 6 زاوية زنقة طااق 
ابن زياد وزنقة ابن عائشة، إقامة 
اكسل سيوا عمااة اقم 18 مراكش
اأسمال الشركة : 100.000 داهم 

 اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بتأسيس) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة ذات مسؤولية محدودة املؤاخ)
بمراكش) (2023 يناير) (10 بتاايخ)
بمثابة القانو  األسا�شي لشركة ذات)

مسؤولية محدودة مميزاتها كما يلي):
 »DAR SADIKI« (: الشركة) اسم 

شركة ذات مسؤولية محدودة.
غرض الشركة):)منبش عقااي.)

على) (2 مكتب اقم) (: مقر الشركة)
6)زاوية زنقة طااق) اليمي  شقة اقم)
إقامة) عائشة  ابن  وزنقة  زياد  ابن 
اكسل سيوا عمااة اقم)18)مراكش.

مدة الشركة):)99)سنة ابتداء)من)
يوم اأسيسها.

اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 
مقسم) داهم  (100.000 في) الشركة 
داهم) (100 فئة) من  (1000 على)
للواحدة وهده الحصص موزعة على)

الشكل التالي):
 600 ياسي ) اخوا�شي  السيد 

حصة)؛
السيد ااكعتي ياسي )200)حصة)؛
 200 هشام) الحيدودي  السيد 

حصة)؛
1000)حصة.

مسير الشركة):)ام تبيي  اخوا�شي)
ياسي  املسير الوحيد لشركة ملدة غير)

محددة.

ام اإليداع القانوني بكتابة الضعط)

لدى املحكمة التجااية بمراكش بتاايخ)

2023/02/06)احت اقم)55   1.

387 P

فيدوسعا

625،)شااع محمد الخامس

الهااف):)56.56. 05.22.2/ 56.59. 05.22.2

الداا العيضاء

 KARKAM
نقل املقر االجتماعي

احيي  القانو  األسا�شي للشركة
بقراا الشريك الوحيد بتاايخ) (- (1

(،KARKAM لشركة) (،2023 يناير) (2

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد)،)اأسمالها)1.600.000 

محج) (،26 االجتماعي) مقرها  داهم،)

 1 الطابق) (3 الشقة) سلطا   مرف 

الداا العيضاء،)ام):

الداا) من  االجتماعي  املقر  نقل 

شااع) (،22 (،31 مكتب اقم) العيضاء)

املنصواحي) ساحة  املنصوا  يبقوب 

املباايف الطابق)3)و) )بنفس املدينة.

احيي  القانو  األسا�شي للشركة.

2)-)ام اإليداع القانوني باملحكمة)

بتاايخ فاام) التجااية بالداا العيضاء)

فبراير)2023،)احت عدد)856668 . 
ملخص قصد النشر

فيدوسعا

388 P

فيدوسعا

625،)شااع محمد الخامس

الهااف):)56.56. 05.22.2/ 56.59. 05.22.2

الداا العيضاء

CONFORMIS
تغيير هدف الشركة
نقل املقر االجتماعي
افويت الحصص

احويل شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك واحد إلى شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
واحيي  القانو  األسا�شي للشركة
امديد صالحية السيد ععد هللا 

جمهواي كمسير وحيد 

محرا) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I

ديسمبر) (2 بتاايخ) العيضاء) بالداا 

2022،)ام):

 100 500)حصة من فئة) افويت)

ععد هللا) السيد  يملكها  التي  داهم،)

 CONFORMIS شركة) في  جمهواي 

إلى السيد منير اعاع.

II)-)قرا الجمع البام الغير البادي)

للشركاء)بتاايخ)30)ديسمبر)2022 :

تغيير هدف الشركة كما يلي):

مكتب الدااسات التقنية والسالمة)

من الحرائق)؛

والسالمة) الصحة  ادقيقات 

والعيئة)؛

من) التنظيمية  التحقق  عمليات 

التركيعات التقنية)؛

مساهمة الشركة بجميع اإلمكانيات)

في املؤسسات أو الشركات املؤسسة)

أو لتأسيس عن طريق خلق شركات)

جدد)؛

البمليات) جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية،)التجااية،)املالية،)املنقولة)

التي من شأنها اطوير الشركة.

(،197 من) االجتماعي  املقر  نقل 

السادف،) الطابق  املقاومة،) شااع 

  7 اقم) مكتب  إلى  العيضاء) الداا 

625)شااع محمد) الطابق السادف،)

الخامس بنفس املدينة.

اأكيد افويت الحصص.

املسؤولية) ذات  شركة  احويل 

شركة) إلى  وحيد  بشريك  املحدودة 

واحيي ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

القانو  األسا�شي للشركة.

هللا) ععد  السيد  صالحية  امديد 

غير) ملدة  وحيد  كمسير  جمهواي 

محدودة.

III)-)ام اإليداع القانوني باملحكمة)

بتاايخ) العيضاء) بالداا   التجااية 

9)فبراير)2023)احت اقم)857932.
ملخص قصد النشر

فيدوسعا

389 P
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فيدوسعا
625،)شااع محمد الخامس

الهااف):)56.56. 05.22.2/ 56.59. 05.22.2
الداا العيضاء

 TOTAL VEGETAL
ضعط هدف الشركة

الغير) البام  الجمع  بقراا  (- (1
يناير) (16 بتاايخ) للشركاء) البادي 
(،TOTAL VEGETAL لشركة) (،2023
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) داهم،) (6.000.000 اأسمالها)
االجتماعي أوالد حادة سيدي حجاج،)

ايط مليل،)الداا العيضاء.
ضعط هدف الشركة كما يلي):

واملساحات) الحدائق  جميع  ايهئ 
الخضراء)البمومية والخاصة)؛

مقاولة األشغال البامة.
2)-)ام اإليداع القانوني باملحكمة)
بتاايخ) العيضاء) بالداا   التجااية 
13)فبراير)2023)احت عدد)858369. 

ملخص قصد النشر
فيدوسعا
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فيدوسعا
625،)شااع محمد الخامس

الهااف):)56.56. 05.22.2/ 56.59. 05.22.2
الداا العيضاء

L’ATELIER EN VOGUE
الزيادة في اأف املال 

I)-)قرا الجمع البام الغير البادي)
(،2022 ديسمبر) (28 بتاايخ) للشركاء)
 L’ATELIER EN VOGUE لشركة)
املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) داهم،) (1.000.000 اأسمالها)
االجتماعي زنقة باب البرفا ) سابقا)
زنقة أدير))حي ااسي  دائرة أنفا،)الداا)

العيضاء.
الشركة) اأسمال  في  الزيادة 
من) ليرافع  داهم  (1.000.000 بمعلغ)
 2.000.000 إلى) داهم  (1.000.000
داهم بإصداا)10.000)حصة جديدة)
واحدة،) لكل  داهم  (100 فئة) من 
قيمتها) مجموع  ويسدد  نقدا  اكتب 
املقاصة) طريق  عن  االكتتاب  عند 
ومستحقة) جااية  حالية  ديو   مع 
شركة) بذمة  الشركاء) طرف  من 

.L’ATELIER EN VOGUE

من) و8) (7 (،6 الفصول) تغيير 
القانو  األسا�شي للشركة.

الفصل)6):)الرأسمال االجتماعي
بمعلغ) الشركة  اأسمال  حدد 
إلى) مقسمة  داهم  (2.000.000
داهم) (100 فئة) حصة من  (20.000

لكل واحدة.
الفصل)7 :

للشركة) بمعلغ  الشركاء)  ساهم 
كما يلي):

كيرا ) بن  ا�شى  محمد  السيد 
0.000 5)داهم)؛

 5 0.000 السيد ناصر بن كيرا )
داهم)؛

السيدة غيثة بن كيرا )520.000 
داهم)؛

  00.000 السيد عادل بن كيرا )
داهم)؛

املجموع)2.000.000)داهم.
الفصل)8):)الحصص

كيرا ) بن  ا�شى  محمد  السيد 
00 5)حصة)؛

 5 00 كيرا ) بن  ناصر  السيد 
حصة)؛

 5200 كيرا ) بن  غيثة  السيدة 
حصة)؛

  000 كيرا ) بن  عادل  السيد 
حصة)؛

املجموع)20.000)حصة.
-)ام اإليداع القانوني باملحكمة) (II
بتاايخ) العيضاء) بالداا   التجااية 
13)فبراير)2023)احت اقم)858368.

ملخص قصد النشر
فيدوسعا

391 P

فيدوسعا
625،)شااع محمد الخامس

الهااف):)56.56. 05.22.2/ 56.59. 05.22.2
الداا العيضاء

AIN DIAB GARDEN
الزيادة في اأف املال 

احيي  القانو  األسا�شي للشركة
I)-)بقراا غير عادي للشريك الوحيد)
لشركة) (،2022 ديسمبر) (30 بتاايخ)
ذات شركة  (AIN DIAB GARDEN

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد،) (
مقرها) داهم،) (100.000 اأسمالها)
سايم) أميمة  زنقة  (20 االجتماعي)
مباايق) اوالند،) مدام  زنقة  سابقا 
الداا العيضاء،) طابق) ،) (10 مكتب)

ام):
الزيادة في اأسمال الشركة بمعلغ)
500.000)داهم ليرافع من)100.000 
بإصداا) داهم  (600.000 إلى) داهم 
 100 حصة جديدة من فئة) (5.000
نقدا) اكتتب  واحدة،) لكل  داهم 
ويسدد مجموع قيمتها عند االكتتاب)
عن طريق املقاصة مع ديو  حالية)
جااية الدائنة التي احتفظ بها شركة)
في) (BECHAR EL KHEIR INVEST

.AIN DIAB GARDEN(شركة
من) و8) (7 (،6 الفصول) تغيير 

القانو  األسا�شي للشركة.
احيي  القانو  األسا�شي للشركة.

-)ام اإليداع القانوني باملحكمة) (II
بتاايخ) العيضاء) بالداا   التجااية 
 1)فبراير)2023)احت اقم)858598.

ملخص قصد النشر

فيدوسعا

392 P

فيدوسعا

625،)شااع محمد الخامس

الهااف):)56.56. 05.22.2/ 56.59. 05.22.2

الداا العيضاء

CAF PROMO
الزيادة في اأف املال 

احيي  القانو  األسا�شي للشركة
I)-)قرا الجمع البام الغير البادي)
(،2022 ديسمبر) (30 بتاايخ) للشركاء)
ذات) شركة  (CAF PROMO لشركة)
اأسمالها) املحدودة،) املسؤولية 
االجتماعي) مقرها  داهم،) (100.000 
(،8 اقم) الطابق) ) أكتوبر،) (6 زنقة) (2

حي ااسي ،)الداا العيضاء.
الزيادة في اأسمال الشركة بمعلغ)
500.000)داهم ليرافع من)100.000 
بإصداا) داهم  (600.000 إلى) داهم 
 100 حصة جديدة من فئة) (5.000
نقدا) اكتتب  واحدة،) لكل  داهم 
ويسدد مجموع قيمتها عند االكتتاب)
عن طريق املقاصة مع ديو  حالية)
جااية ومستحقة من طرف الشركاء)

.CAF PROMO(بذمة شركة

من) و8) (7 (،6 الفصول) تغيير 

القانو  األسا�شي للشركة.

الفصل)6):)اأسمال االجتماعي

بمعلغ) الشركة  اأسمال  حدد 

 6.000 إلى) داهم مقسمة  (600.000

حصة من فئة)100)داهم لكل واحدة.

الفصل)7 :

للشركة) بمعلغ  الشركاء)  ساهم 

كما يلي):

 BECHAR EL KHEIR الشركة)

INVEST 300.000)داهم)؛
الشركة)HOLBIS 150.000)داهم؛

 ROGIS HOLDING الشركة)

150.000)داهم)؛

املجموع)600.000)داهم.

الفصل)8):)الحصص

 BECHAR EL KHEIR الشركة)

INVEST 3.000)حصة)؛
الشركة)HOLBIS 1.500)حصة)؛

 ROGIS HOLDING الشركة)

1.500)حصة)؛

املجموع)6.000)حصة.

احيي  القانو  األسا�شي للشركة.

-)ام اإليداع القانوني باملحكمة) (II

بتاايخ) العيضاء) بالداا   التجااية 

 1)فبراير)2023)احت اقم)858599.
ملخص قصد النشر

فيدوسعا

393 P

SOCOGESTION SARL

مكتب الدااسات،)والحسابات واالستشااة

1)زنقة أفغانستا ،)اقم) )حي املحيط،)الرباط

EL GHAMRAOUI CAR
SARL AU

بتاايخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

ام اأسيس) بالرباط،) (2023 يناير) (23 

 EL GHAMRAOUI(شركة الغمراوي كاا

ذات) شركة  (CAR SARL AU

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد)

وخصائصها كالتالي):

 EL GHAMRAOUI(:(اسم الشركة

.CAR SARL AU
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مضمو  الشركة):)كراء)السيااات)

بدو  سائق.

مقر الشركة):) 11)مكرا،)ج)3)حي)

يبقوب املنصوا،)الرباط.

اأسمال الشركة):)500.000)داهم)

مقسمة إلى)5000)حصة بقيمة)100 

بحوزة) كلها  الواحدة  للحصة  داهم 

السيد الغمراوي سفيا .

ام تبيي  السيد) (: تسيير الشركة)

وحيد) كمسير  سفيا   الغمراوي 

للشركة.

 %5 ببد خصم) (: الشركة) أاباح 

اصرف) في  العاقي  يودع  األاباح  من 

الشريك.

التسجيل) ام  (: التجااي) السجل 

بتاايخ) (166195 التجااي احت اقم)

باملحكمة التجااية) (2023 فبراير) (15

بالرباط.
للعيا  واالستشااة

394 P

STE RMS ECO

SARL

البادي) الغير  البام  الجمع  قرا 

 2023 يناير) (2 بتاايخ) املنبقد 

شركة) (RMS ECO SARL لشركة)

اأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 

  55 اقم) (: مقرها) داهم،) (100.000

اقرا) سال  جياهنة،) الخاللفة   دواا 

ما يلي):

املسعق) الحل  في  الشروع  (- (1

للشركة.

(: احديد مقر حل الشركة ب) (- (2 

جياهنة،) الخاللفة  دواا  ( 55 اقم)

سال.

بمكتب) القانوني  اإليداع  ام 

السجل التجااي للمحكمة االبتدائية)

احت) (2023 فبراير) (16 بتاايخ) بسال 

اقم)0565 .

395 P

STE ISICO
SARL AU

 N° 3, Avenue(Al(Massira
 Kouass, Hay(Yacoub(El(Mansour

RABAT
Capital 100.000

RC : 55527
افويت حصص

ب مؤاخ  عرفي  عقد   بموجب 
الرباط) في  مسجل  (2023 يناير) (2
بتاايخ)17)يناير)2023)قام السيد عال)
250)حصة من اأف) سبيد بتفويت)
الحسي ) النكر  للسيد  الشركة  مال 
للشركة) القانوني  النظام  واحيي  

.ISICOD SARL AU
لهذه) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  في  التبديالت 
بتاايخ (965 اقم) احت   بالرباط 
7)فبراير)2023،)اقم السجل التجااي)

.55527
396 P

STE AGRI WELL
SARL AU
اأسيس

يوم) محرا  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الرباط) في  مسجل  (2023 يناير) (12
بتاايخ)17)يناير)2023)قد ام اأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد.
 AGRI (: االجتماعية) التسمية 

.WELL SARL AU
االستغالل) (: االجتماعي) الهدف 
مبدات) اأجير  وبيع  الزااعي) شراء)

األاا�شي واملنتجات الزااعية).
باالستيراد) يقوم  الذي  التاجر 

والتصدير.
 100.000 (: الشركة) مال  اأف 
داهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)داهم للحصة الواحدة):
 1000 البوني) سبيد  السيد 

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

السجل التجااي.

البنوا ):)عمااة)30،)شقة)8)زنقة)
موالي أحمد لوكيلي حسا  الرباط.

املسير):)السيد سبيد البوني.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  ام 
 1173 اقم) احت  بالرباط  التجااية 

بتاايخ)13)فبراير)2023.
397 P

 STE BENSALAM LOC TOUR
CAR

SARL AU
اأسيس

يوم) محرا  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الرباط) في  مسجل  (2023 يناير) (17
بتاايخ)20)يناير)2023)قد ام اأسيس)
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد.
 STE (: االجتماعية) التسمية 
 BENSALAM LOC TOUR CAR

.AU
سيااات) كراء) (: الهدف االجتماعي)

يدو  سائق.
 100.000 (: الشركة) مال  اأف 
داهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)داهم للحصة الواحدة):
السيدة البشيرية القدواي)1000 

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

السجل التجااي.
البنوا ):)محل)1)اجزئة الخضراء)

اقم)37)عي  عودة.
املسير):)السيد جالل بنسالم.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  ام 
اقم) 029  احت  بالرباط  التجااية 

بتاايخ)10)فبراير)2023.
398 P

STE FTT TOUR
SARL AU

يوم محرا  عرفي  عقد   بمقت�شى 
20)يونيو)2022)مسجل بتمااة بتاايخ)
اأسيس) ام  قد  (2022 يوليو) (20
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد.

 STE FTT (: التسمية االجتماعية)

.TOUR SARL AU

اأجير) (: االجتماعي) الهدف 

السيااات بدو  سائق.
 100.000 (: الشركة) مال  اأف 

داهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)داهم للحصة الواحدة املساهم)

 1000 امضيض) اوفيق  الوحيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من ااايخ وضع)

السجل التجااي.
البنوا ):)حي املسيرة)2)اقم)1775 

بتمااة.
املسير):)السيدة وادة هرشو.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
اقم)  98  احت  بتمااة  االبتدائية 

بتاايخ)31)يناير)2023.
399 P

KCD DISTRIBUTION
نقل املقر الرئي�شي وبيع أسهم 

الشركة
النهضة) (29 (: الرئي�شي) املقر 
سجل) الرباط،) إيديافي،) (،2
ضريبي) تبريف  (،152055 اجااي)

.50256871
فاام) بتاايخ  املدير  قراا  على  بناء)
بالرباط) املسجلة  (،2022 أكتوبر)
في) أودعت  (2022 أكتوبر) (27 بتاايخ)

املحكمة التجااية بالرباط.
 KCD شركة) مدير  قرا 
نقل املقر) (: ما يلي) (DISTRIBUTION
الرئي�شي من):)15)شااع األبطال شقة)
اقم) )أكدال الرباط إلى)29،)النهضة)
نقل خمسي ) 50)  2)إضافي الرباط،)
سهما من أسهم الشركة املذكواة إلى)
إدايس) وعي   /قاصيد وليد،) السيد)
والسيد) (CNI N °J 56981 الشوقي)
(،CNI N °AE983 2 وليد) قاصيد 
 KCD لشركة) باملشااك  مسيرا 

غير) لفترة  (DISTRIBUTION SARL

القانوني) اإليداع  ام  وقد  محدودة،)

بتاايخ بالرباط  التجااية   باملحكمة 

12)فبراير)2023)احت اقم)133311.

400 P
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MAISON DES COURS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
اأف مالها : 100.000 داهم 

مقرها االجتماعي : 6 ، شااع عقعة، 
شقة اقم 2، أكدال الرباط

قفل اصفية الشركة
بتاايخ) الجماعي  القراا  بموجب 
وضبت) والذي  (2022 ديسمبر) (31
نسخة منه بكتابة الضعط باملحكمة)
فبراير) (9 بتاايخ) بالرباط  التجااية 
قرا) (،133135 اقم) احت  (2023
الشركة املذكواة أعاله والتي) شركاء)
ومقرها) داهم  (100.000 اأسمالها)
االجتماعي)6 ،)شااع عقعة شقة اقم)

2،)أكدال الرباط مايلي):
من) ابتداء) الشركة  قفل اصفية 

ااايخ)31)ديسمبر)2022.
ببد قراءة اقرير املصفي وافق على)
التصفية وام افريغها من) حسابات 
طرف املصفي وأعفي من افويضها ثم)
أقر شركاء)الشركة خسائر التصفية،)

وأعلنوا عمليات التصفية.
بمثابة مقتطف وبيا 

املسير

401 P

مكتب األستاذة أسماء)خوالني حسني
موثقة بفاف

شااع السالوي،)إقامة النخيل،)الطابق األول،)
اقم)1

RIAD LAAYOUN FES شركة
ش.م.م. ذات شريك وحيد

الرأسمال االجتماعي : 7 ، 
اخاابيشت، فاف املدينة، فاف
السجل التجااي اقم 29839
افويت الحصص االجتماعية 

والحساب الجااي
بمقت�شى عقد اسمي حرا بمكتب)
حسني) خوالني  أسماء) األستاذة 
موثقة بقاف بتاايخ)26)يناير)2023،)
 3. 76.167,72 معلغ) افويت  اقرا 
الذي يمثل الحساب الجااي) داهم))
1000)حصة) للشريك الوحيد وألف)
 RIAD اجتماعية من اأسمال شركة)
ذات ش.م.م.) (LAAYOUN FES

 100.000 اأسمالها) وحيد،) شريك  (

(، 7 داهم،)مقرها االجتماعي بفاف،)

من طرف) اخاابيشت فاف املدينة،)

 JEAN Claude Germain السيد)

 Norbert Gabriel HIMBAUT

.Steven Roy NIGHTINGALE

بمقت�شى عقد اسمي حرا بمكتب)

األستاذة أسماء)خوالني حسني موثقة)

بفاف يتضمن محضر الجمع البام)

ذو الطابع غير البادي بتاايخ)26)يناير)

 RIAD LAAYOUN لشركة) (،2023

وحيد،) شريك  ذات  ش.م.م.) (FES

مقرها) داهم،) (100.000 اأسمالها)

اخاابيشت،) (، 7 بفاف،) االجتماعي 

فاف املدينة اقرا مايلي):

-)املصادقة على افويت الحصص)
الجااي) والحساب  االجتماعية 

للشريك الوحيد املشاا إليهما أعاله.

 JEAN السيدة) استقالة  (-

 CLAUDE GERMAIN Norbert

 Gabriel HIMBAUT Steven Roy

من مهامه كمسير) (NIGHTINGALE

للشركة.

 Steven Roy السيد) تبيي  

وحيد) كمسير  (NIGHTINGALE

للشركة ملدة غير محدودة.

بمقت�شى عقد اسمي حرا بمكتب)

األستاذة أسماء)خوالني حسني موثقة)

بفاف يتضمن محضر الجمع البام)

ذو الطابع غير البادي بتاايخ)26)يناير)

 RIAD LAAYOUN لشركة) (2023

وحيد،) شريك  ذات  ش.م.م.) (FES

مقرها) داهم،) (100.000 اأسمالها)

اخاابيشت،) (، 7 بفاف،) االجتماعي 

النظام) احيي   اقرا  املدينة  فاف 

األسا�شي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

احت) (2023 فبراير) (2 بتاايخ) بفاف 

اقم)5990.
ألجل الخالصة والعيا 

مكتب األستاذة أسماء)خوالني حسني

402 P

مكتب األستاذة أسماء)خوالني حسني

موثقة بفاف

شااع السالوي،)إقامة النخيل،)الطابق األول،)
اقم)1

تسيير حر
القته) اوثقيي  عقد  بمقت�شى 

حسني،) خوالني  أسماء) األستاذة 

موثقة بفاف بتاايخ)8)فبراير)2023.

الزعري،) محمد  السيد  أعطى 

 MAISON للشركة) مسير  بصفته 
 100.000 اأسمالها) (BOUANANIE
داهم،)مقرها االجتماعي بفاف،)اقم)

21،)داب بن سالم،)الطالبة الكبرى،)

اآلاية) الشركاء) بي   اجمع  والتي 

الزعري،) محمد  السيد  (: أسماؤهم)

جوطي) الطاهري  األحد  ععد  السيد 
حسني والسيد ععد البزيز الطاهري)

الضريبي) التبريف  حسني،) جوطي 
اقم)16908879.

تسيير) بوحايك،) يوسف  للسيد 

حر لألصل التجااي الذي هو ععااة)
اقم) بفاف،) مستغل  إيواء،) داا  عن 

الطالبة الكبرى،) 21)داب بن سالم،)

مقيد بالسجل التجااي بفاف احت)
اقم) احت  واملرخص  (592 8 اقم)

965 ،)وذلك ملدة سنة) 1))ابتداء)من)

ااايخ)2)يناير)2023.

الشروط) احت  البقد  إبرام  ام 

واملتطلعات املتفق عليها بي  الطرفي .
ألجل الخالصة والعيا 

مكتب األستاذة أسماء)خوالني حسني

403 P

RIWTECH
بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

شركة) اأسيس  ام  (2023 يناير) (15

بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد والتي احمل الخصائص التالية):

.RIWTECH(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة القانونية

الهدف االجتماعي):)أعمال متنوعة)

وبناء.

كل أعمال الغابات.

مستلزمات) واأجير  وبيع  شراء)

العناء.

ااجر مستلزمات متنوعة.
مطوا عقااات.

اأسمال الشركة):)100.000)داهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
داهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):
 1000 ياسي ) املصطفى  السيد 

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

السجل التجااي.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
شااع) (،75 (: االجتماعي) املقر 
 1 اقم) مكتب  (3 الطابق) شفشاوني 

عي  السعع الداا العيضاء.
املسير السيد املصطفى ياسي .

التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 
.568 77

404 P

EXPERT ALIMENTATION
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام) (2023 يناير) (6 بتاايخ) بالرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  اأسيس 
املحدودة بشريك وحيد والتي احمل)

الخصائص التالية):
 EXPERT (: التسمية)

.ALIMENTATION
.SARL AU(:(الصفة القانونية

بقالة،) بائع  (: االجتماعي) الهدف 
لألطبمة،) عام  بمتجر  االحتفاظ 

ااجر،جزاا.
اأسمال الشركة):)100.000)داهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
داهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):
 1000 (: الناجي) كمال  السيد 

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

السجل التجااي.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
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املقر االجتماعي):)عمااة)5 ،)شااع)

فرنسا شقة)8)أكدال الرباط.

املسير):)كمال الناجي.
(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.165915

405 P

SOYAPRIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسمالها التجااي 2.000.000 داهم

املقر االجتماعي : اجزئة هعة عمااة 5 

شقة 18، عي  اعتيق، امااة

السجل التجااي بالرباط احت اقم:

58539

شركة) لشركاء) محضر  بمقت�شى 

شركة ذات املسؤولية) (SOYAPRIM

يناير) (16 بتاايخ) املنبقد  املحدودة،)
املال) اأف  في  زيادة  (: اقرا) (2023

طريق) عن  داهم  (1.000.000 بمعلغ)

احويل) دمج االحتياطات االختيااية،)

املقر االجتماعي إلى الطريق الرئيسية)
اغعولة عي  عتيق امااة) ( 007 اقم)
(،78/9 57 البقااي) السجل  اقم 

إغالق الفرع املتواجد بدواا عي  اوز)

التبديل املناسب) الصخيرات امااة،)

النظام) احيي   املتغيرة،) للعنود 

األسا�شي للشركة.

هذه) لطل  القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الوثائق 

بالرباط بتاايخ)15)فبراير)2023)احت)
اقم)133279.

406 P

SAHROURDI INGENIERIE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
اأسمالها التجااي 10.000 داهم

املقر االجتماعي : كيش الوداية اجزئة 

اوالد مطاع الشرقية I اجزئة G اقم 

299 ، الطابق السفلي - امااة

 السجل التجااي بالرباط

 احت اقم 105239

للشريك) محضر  بمقت�شى 

 SAHROURDI لشركة) الوحيد 

INGENIERIE)شركة ذات املسؤولية)

املنبقد) وحيد،) لشريك  املحدودة 

بتاايخ)3)فبراير)2023)اقرا مايلي):

النهائي) الحساب  على  املصادقة 

للتصفية.

املصف) إلى  اإلبراء) وصل  منم 

السيد السهروادي أحمد.

بصفة) وإغالقها  الشركة  اصفية 

نهائية.

هذه) لكل  القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الوثائق 

احت) (2023 فبراير) (9 بالرباط بتاايخ)
اقم)133081.

407 P

TACOS DE LILLLE
اصفية الشركة

في إطاا الجمع االستثنائي لشركة)

واملنبقد بتاايخ) (TACOS DE LILLLE

19)يناير)2023)اقرا مايلي):

اصفية الشركة.

حجوط) ياسر  السيد  تسمية 

مقر) واحديد  للشركة  مصفيا 

إدايس) موالي  شااع  (26 التصفية)

األول حي املسيرة)1)امااة.

ام اإليداع القانوني للشركة لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

امااة يوم)13)فبراير)2023)احت اقم)

.9926
مقتطف بمثابة إعال 

408 P

SGTDR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

في إطاا الجمع االستثنائي لشركة)

واملنبقد بتاايخ) 2)سبتمبر) (SGTDR

2021)اقرا مايلي):

استقالة املسيرة السابقة السيدة)

إلهام الداو�شي.

تبيي  السيد فؤاد الداو�شي مسير)

للشركة.

تبديل النظام األسا�شي للشركة.

ام اإليداع القانوني للشركة لدى)

التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

احت) (2021 أكتوبر) (6 يوم) بالرباط 

اقم)118111.
مقتطف بمثابة إعال 

409 P

 SOUTH HOSPITALITY 

MANAGEMENT

 SARL AU

اـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

وضـع) اـم  (30/01/2023 بتـاايخ)

قـانـو  منظـم لشـركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات)

املمـيزات التـالية):)

 SOUTH (: التسمـية)

 HOSPITALITY MANAGEMENT

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد

واستغالل) تسيير  (: الهـدف)

املؤسسات السياحية

)الرأسمال):)حدد في معلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) داهم مقسمة 

داهم للواحدة موزعة) (100.00 فئة)

كاالتي):)

 JONES KIRSTY LYNN .(السيدة

1000)حصة.

شااع البلويي ) (: املـقر االجـتماعـي)

عمااة جمبية العحث وإنقاذ األاواح)

البشرية بالعحر اقم)3)الداخلة.

تـسير مـن طـرف السيدة) (: اإلدااة)

غير) ملدة  (JONES KIRSTY LYNN

محددة.

بكـتابة) اـم  (: القانوني) االيداع 

االبتـدائية) باملحكمة  الضـعط 

بالـداخلة بـتاايخ)09/02/2023)احـت)

التجااي) السجل  (2023/  186 اقـم)

.23899

410 P

STE BLOG SAHARA
اأسيس شركة 

بتاايخ) البرفي  للبقد  اعبا 
قواني ) وضع  ام  (07/02/2023

الشركة ذات املميزات التالية):
.STE BLOG SAHARA(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
يتبلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خااجه):)
بيع مواد العناء.)نقل العضائع.

املقر الرئي�شي):)الحي الحجري اقم)
66)البيو .

معلغ) في  حدد  (: الرأسمال)
إلى) مقسمة  داهم  (1.000.000
10.000)حصة من فئة)100)للواحدة)

موزعة كالتالي):
 5000 (: باحسي ) حميد  السيد 

حصة)
 5000 (: باحسي ) حما   السيد 

حصة)
اإلدااة):)تسيير من طرف السيدا :)

حميد باحسي  و حما  باحسي 
بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )
اقم) احت  (1 /02/2023 بتاايخ)
اقم) اجااي  سجل  ( 0 0/2023

.  635
411 P

MARESLA
اأسيس شركة 

بتاايخ) البرفي  للبقد  اعبا 
قواني ) وضع  ام  (1 /02/2023

الشركة ذات املميزات التالية:
MARESLA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة.

يتبلق نشاط الشركة) (: املوضوع)
سواء)باملغرب أو خااجه):)

جميع األنشطة املتبلقة بالصيد)
و العحر.

املقر الرئي�شي):)الحي الحجري اقم)
66)البيو .
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الرأسمال):)حدد في معلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) داهم مقسمة 

فئة)100)للواحدة موزعة كالتالي.)

 AMAR BUSTA شركة)

MAHAND 500)حصة.

 180 (: السيدة الحسنية الركراكي)

حصة.

 160 (: املنصواي) السيدة سلمى 

حصة.

 160 (: املنصواي) السيدة سمية 

حصة

(: :)تسيير من طرف السيد) اإلدااة)

سبيد ععيبي

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )

اقم) احت  (15/02/2023 بتاايخ)

اقم) اجااي  سجل  ( 060/2023

  661

412 P

SOCIETE ZAG SEA FOOD 

S.A.R.L.

Société(à(Responsabilité(Limitée 

au(Capital(de 100.000,00 Dhs

Adresse : N°43 Bloc 5, Hay(El 

Massira, TanTan.

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

»جو ) السيد) فوت  (27/01/2023

بييغ جيغما  جيا «)جميع حصصه)

جواد) للسيد  اجااية)) حصة  (300 

بذلك) و  الشركة  من  واستقال  زاك 

أصعم السيد جواد زاك و سفيا  زاك)

مسيرا  و السيد ميلود زاك شريك في)

الشركة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) بطانطا   االبتدائية 

08/02/2023)احت اقم)22/2023.

413 P

BERLES
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

اأف املال 32.500.000 داهم

البنوا  : عمااة 80 شقة 8 شااع 

موالي أحمد لوكيلي حسا  الرباط

السجل التجااي 159893 بالرباط

املسجل) البرفي  البقد  بمقت�شى 

بتاايخ)11)نوفمبر)2022)ام من خالله)

ااخاذ القرااات اآلاية):

املحكمة) قراا  على  بناء) (- (1

 2022 يوليو) (21 بتاايخ) االبتدائية 

 2022 سبتمبر) (29 بتاايخ) واملؤكد 

 BERLES(اقرا إلغاء)اأسمال الشركة

اصفية) اقرا  عليه  بناء) ش.م.م 

الشركة.

»شركة) سيتم إضافة جملة) (- (2

إلى اسم الشركة،) في طوا التصفية«)

حدد مقر التصفية في عنوا  الشركة)

عمااة)80)شقة)8)شااع موالي احمد)

لوكيلي حسا  الرباط.

ام تبيي  السيدة زهرة علمي) (- (3

مروني مكلفة بالتصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية بالرباط يوم)2)فبراير)2023 

احت اقم)132813.

414 P

ABF IMMOBILER
SARL

ش.م.م

السجل التجااي 135399 امااة

البنوا  حي النهضة اجزئة 21 شااع 

محمد الزاقطوني شقة 5 امااة

املسجل) البرفي  البقد  بمقت�شى 

بتاايخ فاام فبراير)2023)اقرا اآلتي):

الزبدي) الغاني  السيد ععد  اخلي 

بالشركة) حصصه  مجموع  عن 

500)حصة للسيد انواا) واملقداة ب)

بنبراهيم يصعم السيد انواا بنبراهيم)

من) ابتداء) املفواة  للحصص  مالكا 

ااايخ البقد.

محددا) يزال  ال  الشركة  اأسمال 

في)100.000)داهم مقسمة إلى)1000 

حصة من فئة)100)داهم مفرقة على)

حصة) (500 بنبراهيم) انواا  السادة 

حصة.) (500 بنبراهيم) والسيد سبد 

انواا) للسيد  الشركة  تسيير  أسند 

بنبراهيم.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بتمااة يوم)6)فبراير)2023 

احت اقم)9867.

415 P

تراس يحيى
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات شريك وحيد
اأسمالها 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : عمااة اقم 6  

الفردوف مكازة  11 اوالد مطاع 

امااة

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) وضع  ام  (2023 15)يناير)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

يحيى ش.ذ.م.م) اراف  (: التسمية)

ذ.م.

بائع) مخبزة  (- مقهى) (: الهدف)

بالتقسيط.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

ااايخ التأسيس.

داهم) (100.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم للواحدة مجزأة كما يلي):

ععد هللا وديع):)100.000)داهم.

التسيير):)السيد ععد هللا وديع.

السنة االجتماعية):)من فاام يناير)

إلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بتمااة.

 138259 اقم) التجااي  السجل 

بتاايخ)3)فبراير)2023.

416 P

NORDISC GLOBAL WOOD 

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

اأسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي : دواا أوالد عامر 

عي  غعولة املحل اقم 15 عي  عتيق 

امااة

اأسيس

بتاايخ) عرفي  عقد   بموجب 

املصادقة) امت  (2023 يناير) (25

ذات) لشركة  األسا�شي  القانو   على 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلاية):

 NORDISC GLOBAL (: التسمية)

.WOOD

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

ااجر أخشاب القوااب،) (: الهدف)

والخزائن،) الخشبية،) واألعمال 

املوقد) أو  السطم  وشد  والنجااة،)

بالتقسيط.

البمليات) جميع  عامة  بصفة 

التجااية املراعطة بصفة معاشرة أو)

غير معاشرة بنشاط الشركة.

دواا أوالد عامر) (: املقر االجتماعي)

عي  غعولة املحل اقم)15)عي  عتيق)

امااة.

داهم) (100.000 (: املال) اأف 

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم للحصة الواحدة.

املدة):)99)سنة ببد التأسيس.

السيد مجدوب ادايس) (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

وقد ام اإليداع باملحكمة التجااية)

بالرباط بتاايخ) 1)فبراير)2023)احت)

اقم ف.ت)138381.

417 P



3785 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

MICRO ACTIVITY
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
اأسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي : الشقة اقم 9 
الطابق الثاني زنقة أبدااي شااع 

الحسن الثاني الرباط
اأسيس

 20 بتاايخ) عرفي  عقد  بموجب 
على) املصادقة  امت  (2023 يناير)
ذات) لشركة  األسا�شي  القانو  
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذات الخصائص اآلاية):
.MICRO ACTIVITY(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف):)مقاول األشغال املختلفة)
أو العناء،)ااجر،)االستشااات اإلدااية.
البمليات) جميع  عامة  بصفة 
التجااية املراعطة بصفة معاشرة أو)

غير معاشرة بنشاط الشركة.
 9 اقم  الشقة   : االجتماعي) املقر 
شااع  أبدااي  زنقة  الثاني  الطابق 

الحسن الثاني الرباط.
داهم) (100.000 (: املال) اأف 
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة ببد التأسيس.

التسيير):)السيد أحمد بن الطالب)
ملدة غير محدودة.

وقد ام اإليداع باملحكمة التجااية)
بالرباط بتاايخ)13)فبراير)2023)احت)

اقم ف.ت)166115.
418 P

BAHR ALASFAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسمالها 500.000 داهم
املقر االجتماعي : عمااة 21، سكتوا 
2، متجر اقم 5   123) اوالد مطاع 

امااة
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

بتاايخ)9)فبراير اقرا ما يلي):
ام تغيير الشكل القانوني للشركة)

من ش.م.م.ذ.ش.و إلى ش.م.م.

من) الحصص  جميع  افويت  ام 

السيد ععد املجيد لكعيدي إلى السيد)

وليد حمامو والسيد عماد بن يوسف)

بن عااق الزويدي اللقماني.

حصة) (2500 السيد حمامو وليد)

أي)250.000)داهم.

والسيد عماد بن يوسف بن عااق)

أي) حصة  (2500 اللقماني) الزويدي 

250.000)داهم.

ام تغيير العند)1)و)3)و)6)و)7)و)17 

من القانو  األسا�شي للشركة.

لكعيدي) السيد  استقالة  امت 

تبيي ) وام  التسيير  من  املجيد  ععد 

بن) وعماد  وليد  حمامو  السيدا  

يوسف بن عااق الزويدي اللقماني.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (15 يوم) بتمااة  االبتدائية 

2023)احت اقم)130289.

419 P

TRANS DOAMINE
اأسيس

في)   بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ 

بسال ام اأسيس شركة) (2023 يناير)

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد التي احمل الخصائص التالية):

 TRANS DOAMINE (: التسمية)

.SARL AU

مقاول) (: االجتماعي) الهدف 

األخرى) السيااات  أو  األجرة  سيااات 

لنقل األشخاص.

النقل السياحي.

اأف املال):)100.000)داهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي):)اجزئة األمم اقم)

2)باب ملريسة طريق القنيطرة سال.

بلقمش) الرحما   ععد  (: التسيير)

املزداد بتاايخ) 1)ماي)1968)الحامل)

اقم) للتبريف  الوطنية  للعطاقة 

املالقية) بدواا  الساكن  (AB81168

البراهمة عامر الجنوبية سال.

التسجيل) ام  (: التجااي) السجل 

باملحكمة) التجااي  بالسجل 

فبراير) (13 بتاايخ) بسال  االبتدائية 

2023)احت اقم)73 37.

اقم اإليداع)0552 .

420 P

KEI CHO NATURE
حل الشركة

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاايخ) املسجل  سال  في  البادي  غير 

 KEI« لشركاء)شركة) (2023 يناير) (13

ذات) شركة  وهي  (»CHO NATURE

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد،)اأسمالها)1.000)داهم،)مقرها)

بوشوك) بتجزئة  الكائن  االجتماعي 

طريق القنيطرة) (16 شقة) (83 عمااة)

سال ام اإلقراا باإلجماع على ما يلي):

حل الشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  ام 

املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 

فبراير) (13 بتاايخ) بسال  االبتدائية 

2023)احت اقم)0561 .

421 P

VRDINGTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة)

اأسمالها)100.000)داهم

 التبديالت القانونية
بمقت�شى عقد جمع عام استثنائي)

مسجل في)2)نوفمبر)2022)ام اإلقراا)

باإلجماع بمقر الشركة على ما يلي):

شااع) (15 من) الشركة  مقر  نقل 

إلى) الرباط  أكدال  شقة) ) األبطال 

بالطابق) شقة  (: الجديد) البنوا  

زنقة) املفضل  الشيخ  بحي  السفلي 

الليمو  اقم)19)سال.

التجااي) السجل  إيداع  ام 

للشركة بكتابة الضعط لدى املحكمة)

االبتدائية بسال بتاايخ)9)يناير)2023 

احت اقم)0325 .

422 P

كولوني بيتش
ش.م

اأسيس شركة املساهمة
محرا) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I
ديسمبر) (28 بتاايخ) العيضاء) بالداا 
ام اأسيس شركة املساهمة) (،2022

ذات الخصائص التالية):
التسمية):)كولوني بيتش ش.م.

الهدف):)غرض الشركة):
اإلدااة والتنظيم،)في جميع أشكال)
البقااات نيابة عن أطراف ثالثة وعلى)
البقااات) جميع  الخصوص  وجه 
والسياحية) الخاصة  لألغراض 
والصناعية) والتجااية  والفندقية 

والترفيهية.
جميع) في  واالستشااة  الدااسة 

املبامالت املتبلقة بالبقاا.
جميع) في  املال  اأف  في  املشااكة 
ام) التي  املؤسسات  أو  الشركات 
وسائل) من  وسيلة  بأي  إنشاؤها 
املساهمة أو االكتتاب أو شراء)األسهم)
حصص) أو  االجتماعية  الحصص 
األاباح أو دمج الشركات املشتركة أو)

مجموعة التحالف أو الرعاية.
أي نشاط اجااي أو) بشكل عام،)
أو عقااي) منقول  أو  أو صناعي  مالي 
أو) معاشر  بشكل  مراعطا  يكو   قد 
من) بأخرى  أو  بواحدة  معاشر  غير 
البمليات املشاا إليها أعاله أو التي من)

قد تبزز اطوير الشركة.
العيضاء،) الداا  (: املقر االجتماعي)

شااع الكوانيش،)زاوية شااع أسا.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
التأسيس) يوم  من  ابتداء) سنة  (99
حالة الحل املسعق) النهائي باستثناء)
التمديد املنصوص عليه في هذه) أو 

القواني .
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 300.000 في) االجتماعي  الرأسمال 
حصة من) (3.000 داهم مقسمة إلى)
على) داهم للسهم الواحد،) (100 فئة)

الشكل التالي):
(: شركة القصعة ايزوات ش.م.م)

1.996)سهم.
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(: اجا) مسفيوي  شكيب  السيد 
998)سهم.

السيد مهدي علج):)2)سهم.
السيد شكيب علج):)2)سهم.

السيد جاد مسفيوي اجا):)1سهم.
 1 (: اجا) مسفيوي  سامي  السيد 

سهم.
املجموع):)3000)سهم.

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاام يناير وانتهي في)

كل سنة.
اإلدااة):)يدير الشركة):

1)-)السيد شكيب مسفيوي اجا.
2)-)السيد مهدي علج.

3)-)السيد شكيب علج.
مدقق الحسابات):

عينت شركة)»البامة للحسابات«)
للسنة) بالنسعة  للحسابات  كمدقق 

االجتماعية األولى.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II
للداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 
 2023 فبراير) فاام  بتاايخ  العيضاء)

احت اقم) 85657.
ام تسجيل السجل التجااي) (- (III
التجااية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 
فبراير) فاام  بتاايخ  العيضاء) للداا 

2023)احت اقم)570317.
423 P

BUZIOS STUDIO
SARL AU

بيزويس ستوديو
اأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك الوحيد
محرا) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (I
يناير) (12 بتاايخ) العيضاء) بالداا 
محدودة) شركة  اأسيس  ام  (،2023
وذات) وحيد  ذات شريك  املسؤولية 

الخصائص التالية):
ستوديو) بيزويس  (: التسمية)

ش.م.م ذات شريك وحيد.
الهدف):)غرض الشركة):

جميع) وامثيل  واصدير  استيراد 
الزخرفية) واالكسسوااات  املااكات 
بند) وأي  واألثاث  املغربية  والحرف 

آخر.

املشواة) الداخلي،) التصميم 
التجديد) الديكوا،) في  والدعم 
واصميم) املنزلي  التدايج  والتجهيز،)
املوقع،) مراقعة  الديكوا،) األثاث،)

التدايب على الديكوا.
بشكل) املتبلقة  البمليات  جميع 
جزئيا) أو  كليا  معاشر  غير  أو  معاشر 
البمليات) من  بأخرى  أو  بواحدة 
تبزيز أجل  من  أعاله  إليها   املشاا 
وكذلك) الشركة،) نشاط  اطوير  أو  (
غير) أو  املعاشرة  املشااكات،) جميع 
املعاشرة بأي شكل سواء)في الشركات)
 التي تسعى إلى احقيق هدف مماثل

)أو األهداف ذات الصلة.
وعلى البموم جميع البمليات من)
أية طعيبة كانت التي يمكن أ  اراعط)
بكيفية معاشرة أو غير معاشرة بغرض)
الشركة أو التي من شأنها أ  تشجع)

نموها واوسيبها.
العيضاء،) الداا  (: املقر االجتماعي)
إقامة العيضاء،)عمااة اقم ج،)شااع)
(،23 اقم) شقة  املنصوا،) يبقوب 

الطابق الثاني.
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
التأسيس) يوم  من  ابتداء) سنة  (99
حالة الحل املسعق) النهائي باستثناء)
التمديد املنصوص عليه في هذه) او 

القواني .
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 50.000 في) االجتماعي  الرأسمال 
داهم خصصت بالكامل إلى السيدة)

غيثة برادة.
من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاام يناير وانتهي في ديسمبر من كل)

سنة.
السيدة) الشركة  ادير  (: اإلدااة)
غيثة برادة كمسيرة وحيدة ملدة غير)

محددة.
األاباح):)املنتجات الصافية للسنة)
النفقات) جميع  اقتطاع  ببد  املالية 
ذلك) في  بما  أخرى،) وأععاء) البامة 
اكو ) كل االستهالكات واالحتياطات،)
الربم الصافي،)من هذا الربم الصافي)
الخسائر) وعند االقتضاء) املنقوص،)
السابقة،)يقتطع معلغ لتأسيس أصل)

يسمى باالحتياط القانوني.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II
للداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

العيضاء.
ام تسجيل السجل التجااي) (- (III
التجااية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 
للداا العيضاء)بتاايخ)16)فبراير)2023 

احت اقم)572019.
424 P

RESTAURANT LAFAYETTE
SARL

مطبم لفاييت ش.م.م
الجماعي) القراا  طعقا ملحضر  (- (I
سبتمبر) (30 بتاايخ) املنبقد  للشركاء)
لفاييت«) »مطبم  لشركة) (،2022
املسؤولية،) محدودة  شركة  ش.م.م 
مقرها) داهم،) (300.000 اأسمالها)
ساحة) العيضاء،) بالداا  االجتماعي 
بونديونغ،)ومسجلة بالسجل التجااي)
للداا العيضاء)احت اقم)35873،)قرا)

شركاء)الشركة ما يلي):
الرغم) على  الشركة  استمرااية 
الرأسمال) أاباح  ثالثة  خسااة  من 

االجتماعي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II
للداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 
2023)احت) 2)فبراير) العيضاء)بتاايخ)

اقم)856913.
425 P

ETERMAR MAROC
الخااق) البام  للجمع  طعقا  (- (I
قرا) (،2022 يوليو) (12 للبادة بتاايخ)
أ) اونجونهاايا  »اطرماا  شركة) ممثل 
احت) شركة مساهمة،) كونسروكاو«)
السيد كونصالفيس) برتغالي،) قانو  
ومدااء) جوزي  ألفااو  منديس 
»اطرماا مغرب«،) املؤسسة املستقرة)
العيضاء،) بالداا  االجتماعي  مقرها 
إقامة) الداة،) جمال  محمد  محج 
الطابق) 1ب  (- غ) ب  عمااة  الحمد،)
عي ) الجميل،) املنضر  حي  الرابع،)
التجااي) بالسجل  ومسجلة  السعع،)
(،151031 احت اقم) العيضاء) للداا 

قراوا ما يلي):

استقالة السيد الفريدو افونسو)
مناصبهم) من  اوسا  الياف  والسيد 
املؤسسة) في  مشااكي   كمدااء)

املستقرة ومنحة اإلبراء.
خواكيم) فرناندو  السيد  حفض 
سانطوف ايسيندي كمدير الؤسسة)

املستقرة ملدة غير محددة.
تغيير اإلمضاء)االجتماعي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II
للداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 
2023)احت) 2)فبراير) العيضاء)بتاايخ)

اقم)856880.
426 P

 MAGHREB ETUDES ET
DEVELOPPEMENT

SARL AU
الوحيد) الشريك  لقراا  اعبا  (- (I
بتاايخ)6)يناير)2023،)لشركة)»مغرب)
محدودة) شركة  واطوير«) دااسات 
الوحيد،) الشريك  ذات  املسؤولية 
 5.000.000 االجتماعي) اأسمالها 
بطنجة،) االجتماعي  مقرها  داهم،)
زنقة عالل بن ععد هللا إقامة ياسمي )
بالسجل) ومسجلة  (،25 الشقة)
الرقم) احت  طنجة  في  التجااي 

39905B،)قرا ما يلي):
اإلنقاد) ملسطرة  الشركة  خضوع 
يونس) للسيد  الصالحيات  وإعطاء)

بلغيتي.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II
بطنجة) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم) احت  (2023 فبراير) (6 بتاايخ)

.262 35
427 P

 CLEAN CO SERVICES
CENTURY
SARL AU

الخااق) البام  للجمع  اعبا  (- (I
للبادة املنبقد يوم)17)أكتوبر)2022،)
»كلينكو سرفيس) شركة) قرا شركاء)
محدودة) شركة  ش.م.م  سينتواي«)
الوحيد، الشريك  ذات  املسؤولية 
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مقرها) داهم،) (6.000.000 اأسمالها) (

سيدي) شااع  بطنجة  االجتماعي 
بوععيد عمااة)2 )الطابق الرابع،)اقم)

 ،)مسجلة بالسجل التجااي بطنجة)

احت اقم)95 27،)ما يلي):

الحسابات) مدقق  خعير  تسمية 

للشركة):)ال جنرال دي كومت.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (- (II

بطنجة) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (6 بتاايخ)

.262 36

428 P

 JADOU INTILAQ شركة

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
اأسمالها : 72.380.000 داهم

مقرها االجتماعي : بالداا العيضاء

265، شااع الزاقطوني، الطابق 9، 
اقم 92

اقم السجل التجااي : 338577

القاه) اوثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثق) اطريعة،) عصام  األستاذ 

ديسمبر) (22 بتاايخ) بالرباط،)

بركة،) حاام  السيد  فوت  (،2021

أي) االجتماعية  حصصه  مجموع 

التي) اجتماعية  حصة  (723.800

 JADOU الشركة املسماة) في  يملكها 

ذات) شركة  (INTILAQ MAROC

وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 

 JULIA املسماة) الشركة  لفائدة 
اأسمالها) شركة مجهولة،) (،INVEST

1.000.000)داهم،)مقرها االجتماعي)

شااع) (،295 السوي�شي،) بالرباط،)

باملحكمة) مقيدة  السادف،) محمد 

اقم) احت  بالرباط،) التجااية 

البقد) نفس  وبمقت�شى  (1135 5

استقال السيد حاام بركة من مهامه)

 JADOU INTILAQ للشركة) كمسير 

سبيد) السيد  تبيي   وام  (MAROC

الزين كمسير لهذه الشركة ملدة غير)

محدودة.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  ام 
باملحكمة) التجااي  بالسجل  املبدل 
التجااية بالداا العيضاء)الخاص ببقد)
واستقالة) الشركة  حصص  افويت 
وتبيي  املسير الجديد بتاايخ)18)يناير)

2022،)احت اقم)1923.
البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
أكتوبر) في) 2) مؤاخ  االستثنائي،)
التسمية) تغيير  اقرا  (،2022
 JADOU للشركة) االجتماعية 
ذات) شركة  (INTILAQ MAROC
وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 
 ATOS PROMOTION لتصعم)

.SARLAU
القاه) اوثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق) اطريعة،) عصام  األستاذ 
(،2022 أكتوبر) (28 بتاايخ) بالرباط،)
للشركة) األسا�شي  النظام  احيي   ام 
وذلك اعبا للبمليات السالفة الذكر.

والتسجيل) القانوني  اإليداع  ام 
باملحكمة) التجااي  بالسجل  املبدل 
الخاص) العيضاء) بالداا  التجااية 
بتغيير التسمية االجتماعية للشركة)
اقم) احت  (،2023 فبراير) (7 بتاايخ)

.5057
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مكتب األستاذ ععد اللطيف القاسمي
موثق

605،)شااع محمد الخامس،)بلفدير
الطابق الرابع،)اقم)8

الهااف):)0 .35. 05.22.2
الفاكس):)0 .35. 022.22.2

 MOUBARAKA DE شركة
BATIMENTS

ش.م.م
اأسمالها : 10.000 داهم

ومقرها االجتماعي بالداا العيضاء
35، الزنقة 22، الطابق الثاني
حي البثمانية - ابن امسيك
سجلها التجااي اقم 179697

بمقت�شى عقد اسمي القاه األستاذ)
بالداا) موثق  قاسمي،) اللطيف  ععد 
(،2021 يوليو) (28 بتاايخ) العيضاء)
 MOUBARAKA بشركة) قرا شركاء)
ش.م.م، اأسمالها   DE BATIMENTS
االجتماعي  ومقرها  داهم   10.000

 ،22 الزنقة   ،35 العيضاء،  بالداا 

ابن  البثمانية  حي  الثاني،  الطابق 

اقم  التجااي  سجلها  امسيك، 

179697 اقرا ما يلي :

اإلقراا بوفاة السيد ععد الحرما  

بن سلطانة.

اوزيع األسهم االجتماعية للسيد 

املتوفى  سلطانة  بن  الرحما   ععد 

بتاايخ 17 يونيو 2020 ما بي  الواثة 

كما يلي :

 12,50 العضراوي  ليلى  السيدة 

حصة.

السيدة الهام بن سلطانة 12,50 

حصة.

السيدة حنا  بن سلطانة 12,50 

حصة.

السيدة غزال  بن سلطانة 12,50 

حصة.

السيدة فاطنة بن سلطانة 12,50 

حصة.

السيدة زهوا بن سلطانة 12,50 

حصة.

 25 سلطانة  بن  يونس  السيد 

حصة.

من  اجتماعية  أسهم  هعة  03) 

سلطانة،  بن  الهام  السيدة  طرف 

السيدة حنا  بن سلطانة، السيدة 

غزال  بن سلطانة، السيدة فاطنة بن 

سلطانة، والسيدة زهوا بن سلطانة 
العضراوي  ليلى  السيدة  لفائدة 

هو  15  حصصها  مجموع  ليصعم 

مجموع  بالتالي  ويصعم  حصة) 

الحصص كالتالي :

السيدة ليلى العضراوي 15 حصة.

 12 سلطانة  بن  الهام  السيدة 

حصة.

 12 سلطانة  بن  حنا   السيدة 

حصة.

 12 سلطانة  بن  غزال   السيدة 

حصة.

 12 سلطانة  بن  فاطنة  السيدة 

حصة.

 12 سلطانة  بن  زهوا  السيدة 

حصة.

سلطانة  بن  يونس  السيد 

بشركة) يمتلكونها  التي  حصة.   25

 MOUBARAKA DE BATIMENTS

داهم   10.000  : اأسمالها  ش.م.م، 

العيضاء،  بالداا  االجتماعي  ومقرها 

الثاني،  الطابق   ،22 الزنقة   ،35

سجلها  امسيك،  ابن  البثمانية  حي 

التجااي اقم 179697.

بن سلطانة  يونس  السيد  تبيي  

غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.

تغيير الشكل القانوني للشركة إلى 

شركة ذات مسؤولية محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ام 

بالداا  التجااية  باملحكمة  الضعط 

العيضاء بتاايخ 18 أغسطس 2021 

احت اقم 790230.
بمثابة مقتطف وبيا 

األستاذ ععد اللطيف القاسمي
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DACUS
SARL AU

 ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

لشركة (2023 يناير) (13 في) املؤاخ 

املحدودة) املسؤولية  ذات  (DACUS

االجتماعي):) مقرها  واحيد،) بشريك 
اياض اسماعيلية) (512 اقم) (3 محل)

انا�شي مكناف قد اقرا):

بيع)100)سهم تبود ملكيتها عائدة)

يبيبها) الذي  عيادي  بوعزة  للسيد 

وينقلها إلى السيد عماد البلو�شي.

السيد) الوحيد  املدير  استقالة 

وتبيي ) وتسريحه.) عيادي  بوعزة 

صاحب) البلو�شي  عماد  السيد 

 D736912 اقم) الوطنية  العطاقة 

املدير الوحيد للشركة.

صحيم) بشكل  الشركة  التزم 

من) بها  املتبلقة  األعمال  بجميع 

للسيد عماد) الوحيد  التوقيع  خالل 

البلو�شي.
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املذكواة) الشركة  اأسمال  زيادة 

داهم ليصعم من) (6.990.000 بمعلغ)

7.000.000)داهم) 10.000)داهم إلى)

الحساب) في  املدينة  الذمم  بدمج 

الجااي للشريك.

امتداد الغرض املؤس�شي للشركة،)

:)أعمال متنوعة) إلى األنشطة التالية)

أو إنشائية،)اجااة.

مجلس) (: التالية) األنشطة  إلغاء)

اإلدااة،)مقاول الديكوا.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (30 بتاايخ) بمكناف  التجااية 
52 )سجل اجااي) احت اقم) (2023

اقم)325  .

431 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

NOUVELLEVOIE

SARLAU 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

املؤاخ) البرفي  البقد  بمقت�شى 
ام وضع القانو ) (2023 يناير) (17 في)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

NOUVELLEVOIE(:(التسمية

ادايب) (/ مجلس اإلدااة) (: الهدف)

التنظيم وانشيط األحداث) (/ الحياة)

انشيط) انظيم  انفيذ،) اصميم،) (/

إجراءات التدايب.

محمد) شااع  (: االجتماعي) املقر 

الطابق) السنتي�شي  إقامة  الخامس 
األول)5)اقم)70)م.ج مكناف.

في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

التأسيس) يوم  من  ابتداء) سنة  (99  

النهائي.

أو) املسعق  الحل  حالة  باستثناء)

هذه) في  عليه  املنصوص  التمديد 

القواني .

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 100.000 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة من) (1000 إلى) داهم مقسمة 

فئة)100)داهم للحصة الواحدة.

السيدة) الشركة  ادير  (: اإلدااة)

وحيدة) كمسيرة  الجعااي  امينة 

وشريكة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (9 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)السجل التجااي اقم)58215.

432 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

 ASSISTANCE AMBULANCE

KELTOUMA

SARLAU 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

املؤاخ) البرفي  البقد  بمقت�شى 
2022)ام وضع القانو ) 3)نوفمبر) في)

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

ذات) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 ASSISTANCE (: التسمية)

AMBULANCE KELTOUMA

الهدف):)عملية اإلسباف.

النقل الطبي للمر�شى عن طريق)

اإلسباف.

االقتناء) أو  اإلعفاء) أو  اإليداع 

النقل) أو  التشغيل  أو  االستحواذ 

املتبلقة) والبراءات  البمليات  لجميع 

بهذا النشاط.

املقر االجتماعي):)اجزئة وليلي اقم)

102)البسااي  مكناف.

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي.

أو) املسعق  الحل  حالة  باستثناء)

هذه) في  عليه  املنصوص  التمديد 

القواني .

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 100.000 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة من) (1000 إلى) داهم مقسمة 

فئة)100)داهم للحصة الواحدة.

السيدة) الشركة  ادير  (: اإلدااة)

لعنى الرايس كمسيرة وحيدة للشركة)

وشريكة وحيدة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) بتاايخ) 1) بمكناف  التجااية 
2023)السجل التجااي اقم)58267.
433 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

KUBIK STUDIO
SARLAU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد

البام) الجمع  قراا  على  بناء)
شركة) (2022 ديسمبر) (20 بتاايخ)
ألحكام) وفقا  (KUBIK STUDIO
املنظمة) والقواني   األسا�شي  النظام 
األنشطة التالية) ام إلغاء) للشركات.)

من الغرض الرئي�شي للشركة):
ديكوا داخلي.

زخرفة أو زخرفة الشقق) املقاول).
التخطيط الحضري.

التصميم.
إدااة املشروع.

أعمال مختلفة.
اآلالت الحاسعة.
أمناء)أو طعاعية.

املبمااية) الهندسة  نشاط  تغيير 
مهنة) ممااسة  (: التالي) النشاط  إلى 
وتشطيب) املبمااي،) املهندف 
التخطيط) (: التالية) األنشطة  على 

الحضري)/)الديكوا الداخلي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (2 بتاايخ) بمكناف  التجااية 
احت اقم) 8 )سجل اجااي) (2023

اقم)26783.
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ATA ENERGIE MAROC
SARLAU 

10)يناير) احت عقد عرفي بتاايخ)
2022،)ام اأسيس شركة باملواصفات)

التالية):
 ATA ENERGIE (: التسمية)

MAROC SARLAU
شااع) ( 9 (: االجتماعي) املقر 
 3 أحمد بركات الطابق األا�شي اقم)

مباايف،)الداا العيضاء.

وبيع) إنتاج  (: االجتماعي) الهدف 

الكهرباء.

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

 MIGUEL السيد) (: املسيرين)

السيد) (ANGEL FRANC FORCEN

.PEDRO MACHIN ITURRIA

الرأسمال):)90.000)داهم.)

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

التجااية بالداا العيضاء.

السجل التجااي):)570725.
قصد النشر واإلعال 

435 P

FALCON NEGOCE
شركة ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : 265، شااع 

الزاقطوني، الطابق 9، اقم 92

 الداا العيضاء

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات شريك وحيد

في مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

بالداا) واملسجل  (2023 يناير) (13

 2023 يناير) بتاايخ) 2) العيضاء)

لشركة) األسا�شي  النظام  إنشاء) ام 

ذات) شركة  نيكوف«،) »فالكو  

شريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد،)ذات العيانات التالية):

التسمية):)فالكو  نيكوف.

والتسويق) التجااة  (: الغرض)

بجميع أشكالها.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اقييدها بالسجل التجااي.

هو) الشركة  اأسمال  (: الرأسمال)

 100 إلى) مقسم  داهم  (100.000

حصة اجتماعية ذات قيمة إسمية)

مكتتعة) للحصة،) داهم  (100 قداها)

بالكامل ومحراة نقدا لفائدة السيد)

محمد صفاء)البلوي.

شااع) (،265 (: االجتماعي) املقر 

(،92 اقم) (،9 الطابق) الزاقطوني،)

الداا العيضاء.
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فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 

واستثناء) ديسمبر،) (31 يناير إلى متم)

فهي) األولى،) املالية  للسنة  بالنسعة 

ابتدئ من ااايخ التقييد في السجل)

التجااي واختتم إلى غاية)31)ديسمبر)

.2023

النظام) بمقت�شى  (: التسيير)

تبيي ) ام  فقد  للشركة  األسا�شي 

البلوي الحامل) السيد محمد صفاء)

 BE825  7 اقم) الوطنية  للعطاقة 

بصفته املسير الوحيد للشركة وذلك)

ملدة غير محددة.

والتصريم) القانوني  اإليداع  ام 
التجااي) بالسجل  بالتسجيل 

العيضاء) بالداا  التجااية  للمحكمة 

احت اقم) (2023 بتاايخ فاام فبراير)

.856670
للعيا 

املسير
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DATAPLANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسمال الشركة : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : عمااة 30 شقة
اقم 8 زنقة موالي احمد الوكيلي 

حسا  الرباط
اقم السجل التجااي : 162919

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

يناير) (26 بتاايخ) املنبقد  االستثنائي 

 DATAPLANT SARL لشركة) (2023

قرا الشركاء)للشركة ما يلي):

التي) اجتماعية  حصة  ( 00 بيع)

السالم) ععد  السيد  بحوزة  كانت 

لعطاقة) الحامل  مودني  علمي 

 A 25352 اقم) الوطنية  التبريف 

اليبقوبي) صونيا  السيدة  لصالح 

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحاملة 
داهم) (100 بقيمة) (A101 05 اقم)

للحصة الواحدة.

األسا�شي) القانو   احديث 

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (16 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم):) 13338.
للنشر واإلعال 
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 ONLINE VICTORY
SARL AU 
 اأسيس

املؤاخ) البرفي  البقد  بمقت�شى 
ام) قد  (20-01-2023 بتاايخ) بتمااة 
املسؤولية) محدودة  شركة  اأسيس 
مواصفاتها) الوحيدة  الشريكة  ذات 

كالتالي):
 ONLINE VICTORY (: التسمية)

SARL AU
التسيير) (: االجتماعي) الهدف 

التجااي والتجااة االلكترونية.
 3 سكتوا) (68 (: االجتماعي) املقر 

املجد اامسنا امااة.)
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
في) للشركة  االجتماعي  الرأسمال 
 1000 على) موزع  داهم  (100.000
100)داهم لكل حصة موزعة) حصة)
السيدة) الوحيدة  الشريكة  على 

بنجلو  هند.
عهد تسيير الشركة مع) (: التسيير)
االجتماعي ملدة غير محددة) االمضاء)

للسيدة بنجلو  هند.
اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضعط  كتابة  لدى  القانوني 
في) بتمااة  االبتدائية  املحكمة 

23/01/2023)احت اقم)9770.
للخالصة والعيا )
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 HAZEL TECHNOLOGIES
MOROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات مساهم وحيد

اأسمالها : 100.000 داهم
مقرها االجتماعي : 9  شااع أحمد 

بركات الطابق األا�شي اقم 3 
املباايف الداا العيضاء

السجل التجااي : 19  53

بمقت�شى محضر قرااات املساهم)

يناير) (19 بتاايخ) املتخذة  الوحيد 

2023)ام ااخاذ القرااات التالية):

 Aidan السيد) مهام  إبطال 

Richard MOUAT)كمسير للشركة.

 Parker Ray السيد) تبيي  

 Daniel Benjamin(والسيد(BOOTH

جدد) مشااكي   كمسيرين  (BERGER

للشركة.

األسا�شي) النظام  واحيي   تبديل 

للشركة.

إلامام) الصالحيات  إعطاء)

اإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

 2023 فبراير) (15 بتاايخ) العيضاء)

احت اقم)858836.
قصد النشر واإلعال 

439 P

BBE-BAYANE
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

في البرفي  البقد  تسجيل   ااايخ 

7)فبراير)2023)ببي  عتيق امااة والتي)

احمل الخصائص التالية):

مفوض) (: االجتماعي) الهدف 

احويالت مالية.

اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

داهم للحصة الواحدة موزعة) (100

على الشكل التالي):

 1000 حمزة) الناصري  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من ااايخ وضع)

السجل التجااي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.

إقامة الحمد) (5 (: املقر االجتماعي)

ابن خلدو  عي  عتيق) (19 محل) (2

امااة.

التسيير):)السيد الناصري حمزة.

(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.138 09

440 P

SOCIETE LIGNO VERT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

اأسمالها : 3.000.000 داهم 

البام) الجمع  قرااات  بمقت�شى 

 21/11/2022 بتاايخ) االستثنائي 

قطاع) اقم) 2) مكتب  مقرها  والتي 

زنقة الرز مركز االعمال الرباط،) (11

على) التالية  التغييرات  إدخال  اقرا 

الشركة):

افع اأسمال الشركة):

من) الشركة  اأسمال  افع  ام 

 3.000.000 الى) داهم  (1.000.000

الحساب) بتبويض  وذلك  داهم 

 20.000 خلق) عبر  للشريك  الجااي 

داهم) (100 االسمية) بالقيمة  سهم 

للسهم.

 30.000 زكرياء) بوسغال  السيد 

سهم.

اقليص هدف الشركة):

البادي) الغير  البام  الجمع  قرا 

اقليص نشاط الشركة):

املساحات) انمية  أعمال  (: من)

التشجير،) وإعادة  الخضراء،)

وزااعة) والتجديد،) والبستنة،)

وإنتاج) الصيد،) وانمية  الغابات،)

(: إلى) ؛) والزينة) الغابات  مخططات 

الخضراء،) املساحات  انمية  أعمال 

والبستنة،) التشجير،) وإعادة 

وانمية) الغابات،) وزااعة  والتجديد،)

الصيد.

الغابات) نعااات  وتسويق  إنتاج 

ونعااات الزينة والزااعية.

اوسيع نشاط الشركة.

البادي) الغير  البام  الجمع  قرا 

امديد نشاط الشركة إلى):)
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انسيق حدائق.
إنشاء)فرع اابع للشركة):

قرا الجمع البام غير البادي فتم)
 LIGNO VERT SARL لشركة) فرع 

AU)في):)
األول) الطابق  (،31 اقم) مكتب 
 11 مركز االعمال حي الرياض قطاع)

زنقة الرز الرباط.
تبيي  مسير جديد لفرع الشركة):

البادي) الغير  البام  الجمع  قرا 
مسيرا) تبيي  السيد بوسغال زكرياء)
 LIGNO VERT SARL شركة) لفرع 

AU)لفترة غير محددة.
االجتماعي) القانو   احيي   ام 
السالفة) املقراات  باعتعاا  للشركة 

الذكر.
القانوني) اإليداع  ام  وبذالك 
باملحكمة التجااية بالرباط احت اقم)

133217)بتاايخ)02/2023/ 1.
441 P

 ITKANE ETUDES ET
DEVELOPPEMENT

SARL
البام) الجمع  قرااات  بمقت�شى 
 09/12/2022 بتاايخ) االستثنائي 
على) التالية  التغييرات  إدخال  اقرا 

الشركة):
وعلي) علي  السيدة  وفاة  إعال  

جميلة.
اوزيع حصص السيدة علي وعلي)
جميلة،)على أساف عقد اسم اإلااثة)
فأصعم اقسيم حصص الشركة على)

الشكل التالي):
علي وعلي ععدالنبي)125)حصة.

اعمااي عائشة)125)حصة.
منصااي منير)188)حصة.

منصااي حمزة)208)حصة.
منصااي اية) 10)حصة.

تبيي  مسير جديد للشركة):)
علي) جميلة  السيدة  وفاة  ببد 
البادي) غير  االجتماع  قرا  وعلي،)
تبيي  السيد وطااق ابن دحو مسيرا)
 ITKANE ETUDES ET(وحيدا لشركة
DEVELOPPEMENT)ذلك لفترة غير)

محددة.

االجتماعي) القانو   احيي   ام 

السالفة) املقراات  باعتعاا  للشركة 

الذكر.

القانوني) اإليداع  ام  وبذالك 

باملحكمة التجااية بالرباط احت اقم)

133120)بتاايخ)09/02/2023.

442 P

األمانة امللكية للمغرب

29)شااع البلويي  حسا  اقم)1)الرباط

شركة ديجيتال سطور
ش.م

االستثنائي) البام  الجمع  إ  

 2022 يونيو) (17 بتاايخ) املنبقد 

ش.م) سطوا«) »ديجيتال  لشركة)

محمد) شااع  (55 الرباط) مقرها 

 1.000.000 اأسمالها) السادف،)

التجااي) بالسجل  واملسجلة  داهم 

احت اقم)61161)قد قرا ما يلي):

تغيير املقر االجتماعي للشركة من)

شااع محمد السادف،) (55 الرباط،)

 1615 عمااة) (II املسيرة) امااة،) إلى 

محل اقم)1.

من) الشركة  اأسمال  اخفيض 

 300.000 إلى) داهم  (1.000.000

داهم.

6)و7)من) بهذا ام تغيير العنود) ،)

القواني  األساسية.

استقالة) البام  الجمع  قعل  كما 

ببض أعضاء)اإلدااة وهم):

ببد) البرو�شي  مهدي  السيد 

افويت جميع أسهمه لصالح اآلنسة)

ااضية امبالوي.

السيدة زينب امبالوي ببد افويت)

جميع أسهمها لصالح السيدة فاطمة)

الزهراء)الزهراوي.

الجمع) قرا  التغييرات  لهذه  اعبا 

للمدة) جدد  كمدااء) تبيي   البام 

املتعقية لبضوية مجلس اإلدااة):

والسيدة) امبالوي  نوفل  السيد 

فاطمة) والسيدة  فااف  بن  حفيظة 

الزهراء)الزهراوي.

املهام) قعول  الجدد  املدااء) أعلن 

املوكلة إليهم.

جديدة) أساسية  قواني   أنشئت 

بتاايخ)19)يونيو)2022.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.133276

443 P

KENZY STORE
 SARL

شركة محدودة املسؤولية
اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي :    زنقة سبد 
زغلول إقامة الفاهم 5 محل اقم 2 

القنيطرة

اــأسـيس شـركـة
بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

البام) الجمع  قرا  (2023 يناير) (16

KENZY STORE  غير البادي لشركة)

ما يلي):

يمتلكها) التي  حصة  (500 افويت)

السيد عاايق املسبودي في اأسمال)

الشركة إلى السيد معااك ععد السالم)

محمد شهوا .

استقالة السيد عاايق املسبودي)

وتبيي ) الشركة  مسير  منصب  من 

محمد) السالم  ععد  معااك  السيد 

شهوا  مسير وحيد للشركة.

مااكت) سوبر  (: النشاط) إضافة 

املنتجات) جميع  وتسويق  اوزيع 

الغذائية إلى النشاط االجتماعي.

(: تغيير املقر الرئي�شي للشركة من)
  )زنقة سبد زغلول إقامة الفاهم)5 

القنيطرة إلى شااع ععد) (2 محل اقم)

هللا كنو  محل اقم)10)عمااة اقم) 1 

إقامة أمنية)1)طنجة.

احديث النظام األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  ام  القانوني  اإليداع 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط 

 2023 فبراير) (15 بتاايخ) القنيطرة 

احت اقم) 66.

444 P

INNOV COMPTA SARL AU

Résidence Atlantic Imm K

Appt 2 C.Y.M RABAT

Tél : 06.62.23.33.83

E-mail : innovcompta@gmail.com

LA REGENCE OPTIQUE
إنشاء شركة محدودة املسؤولية

SARLAU بشريك وحيد
طعقا لبقد عرفي سجل في الرباط)
وضع) ام  (2022 سبتمبر) (8 بتاايخ)
محدودة) لشركة  الخاصة  األنظمة 
اتميز) وحيد  بشريك  املسؤولية 

بالخاصيات التالية):
اسم الشركة):

LA REGENCE OPTIQUE(شركة
بشريك) املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.
موضوع الشركة):)وتهدف الشركة)

إلى):
بصريات.

واإلطااات) النظااات  بيع 
ومنتجات) الشمسية  والنظااات 
والبدسات) النظااات  انظيف 
الالصقة ومنتجات انظيف البدسات)
والحعال والسالسل واملناظير وحقيعة)

نظااات الشمواه.
أعاله،) املذكواة  السلع  إصالح 
العصري) الزجاج  واركيب  وقطع 
وجميع األنشطة اإلضافية واألنشطة)
بشكل) اتبلق  قد  التي  الصلة  ذات 

معاشر أو غير معاشر بهذا الكائن.
مقر الشركة):)شااع ابن اشد)61  
 7 محل) (B مشروع ابي هريرة عمااة)

الوفاق امااة.
ام احديد مدة الشركة في) (: املدة)
99)سنة ابتداء)من ااايخ تسجيلها في)
السجل التجااي إال في حالة امديد)

األجل.
اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 
داهم،) (10.000 مجموع) في  الشركة 
موزعة على)100)سهم من)100)داهم)

لكل منهما،)مدفوعة بالكامل.
طرف) من  اإلدااة  تسير  (: اإلدااة)
غير) ملدة  صابرين،) عيش  السيدة 

محدودة.



3791 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

السنة املالية):

اعدأ السنة في فاام يناير وانتهي)

انتهي سنة الشركة) ديسمبر،) (31 في)

األولى في)31)ديسمبر)2022.

مال) إلنشاء) (%5 (: األاباح) اوزيع 

االحتياط القانوني من الربم الصافي.

إلى) الربم  اخصيص  وسيتم 

املساهم الوحيد.

ام اإليداع القانوني بقلم املحكمة)

أكتوبر) (12 بتاايخ) امااة  االبتدائية 

2022)احت اقم)36 2.

445 P

CASA PROFIL
شركة مجهولة االسم

اأسمالها االجتماعي : 28.000.000 

داهم

مقرها االجتماعي : طريق 107، كلم 

19، عي  حرودة، عمالة املحمدية 

والية الداا العيضاء

القته) اوثيقي  عقد  بمقت�شى 

موثقة) مليحة اواتي،) األستاذة سناء)

ماي) (16 بتاايخ) العيضاء،) بالداا 

2022،)ام احرير محضر الجمع البام)

 CASA PROFIL لشركة) االستثنائي 

اأسمالها) اإلسم،) مجهولة  شركة 

داهم،) (28.000.000 االجتماعي،)

كلم) (،107 طريق) (: مقرها االجتماعي)

املحمدية) عمالة  حرودة،) عي   (،19

والية الداا العيضاء)والذي بمقتضاه)

الشركة ذات  في  املساهمو    قرا 

)ما يلي):

للشركة) القانوني  الشكل  احويل 

من شركة مجهولة االسم إلى شركة)

ذات املسؤولية املحدودة.

استقالة مجلس اإلدااة.

استقالة السيد اضوا  دغوة من)

مهامه كرئيس مجلس اإلدااة.

دغوة،) اضوا   السيد  تبيي  

CASA PROFIL(كمسير وحيد لشركة

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

وذلك ملدة غير محدودة.

نهاية مهمة مدقق الحسابات.

للشركة) الغرض االجتماعي  تغيير 

األاض املشتملة) وذلك بتسيير وكراء)

على عمااات صناعية،)الكائنة بزنااة)

الصناعية،) املنطقة  حرودة،) عي  
البقااي) الرسم  موضوع  (،21 بقبة)

اقم)26/70271.

للشركة) االجتماعي  املقر  احويل 

املنطقة) حرودة،) عي   زنااة  إلى 

الصناعية،)بقبة)21،)املحمدية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (7 االبتدائية باملحمدية بتاايخ)

2023)احت اقم)258.

446 P

ADDAMANE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسمالها االجتماعي : 200.000 

داهم

مقرها االجتماعي : الداا العيضاء

5، زنقة دي كواليس، وازيس

القته) اوثيقي  عقد  بمقت�شى 

اواتي،) مليحة  سناء) األستاذة 

بتاايخ العيضاء،) بالداا   موثقة 

مجموع) افويت  ام  (2023 يناير) (16

الحصص االجتماعية) 2000)حصة)

من) كل  يمتلكها  التي  اجتماعية))

الحامل) السيد محمد يونس الحلو،)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

البر�شي،) اشيد  السيد  (،BE51906

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
جمال) السيد  (،B 05  0 اقم)

التبريف) لعطاقة  الحامل  البر�شي،)

الوطنية اقم) BE 99،)والسيد منير)

التبريف) لعطاقة  الحامل  البر�شي،)

في شركة) (،BK91752 اقم) الوطنية 

ADDAMANE INVEST)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة وكذلك الحساب)

الجااي لذات الشركة،)لفائدة شركة)

شركة مجهولة االسم) »بنك اليسر«)

والسيد حسن زماوي الحامل لعطاقة)

 BK  885 اقم) الوطنية  التبريف 

وذلك حسب النسب التالية):

شركة)»بنك اليسر«)ش.م)%38.

السيد حسن زماوي)%62.

السيد) الشركة  مسيري  استقالة 

محمد يونس الحلو،)الحامل لعطاقة)

(،BE51906 اقم) الوطنية  التبريف 

الحامل) البر�شي،) اشيد  السيد 

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

بالشركة) مهامهم  من  (B 05  0

وتبيي  السيد حسن زماوي،)الحامل)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

لشركة) جديد  كمسير  (،BK  885

ش.م.م) (ADDAMANE INVEST

وذلك ملدة غير محددة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

 2023 فبراير) (15 بتاايخ) العيضاء)

احت اقم)6 8588.

447 P

AL TAMIMI & COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : 9 ، زنقة أحمد 

بركة الطابق السفلي اقم 3 املباايف

الداا العيضاء
اقم السجل التجااي : 551867

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

لشركة (2023 يناير) (19 في)  املؤاخ 

 AL( TAMIMI( &( COMPANY

بالداا) التجااي  في السجل  املسجلة 

اقرا) (551867 اقم) احت  العيضاء)

على وجه الخصوص ما يلي):

الحصص) جميع  افويت 

للسيد جيمس) اململوكة  االجتماعية 

  .999 من) ماكالوم) املتكونة  نيل 

أعاله) املذكواة  الشركة  في  حصة))

 AL( TAMIMI( & شركة) لفائدة 

COMPANY FZ-LLC)وافويت جميع)

اململوكة) االجتماعية  الحصص 

كانتي ) دوجالف  ايتشااد  للسيد 

 املتمثلة في حصة واحدة))في الشركة)

شركة لفائدة  أعاله،)  املذكواة 

 AL( TAMIMI( &( COMPANY

.Advocates(&(Legal(Consultants

االمير) ععد  عصام  السيد  تبيي  

حمادي الفضلي التميمي كمسير مع)

الشخص ايتشااد كانتي  دوغالف في)

.AL(TAMIMI(&(COMPANY(شركة

وبالتالي تبديل نظام الشركة.

للقيام) الصالحيات  إعطاء)

القرااات) إلنفاذ  الالزمة  باإلجراءات 

املشاا إليها في املحضر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ العيضاء) بالداا   التجااية 

6)فبراير)2023)احت اقم)857317.

447P مكرر

 STE PHARMACIE ABOUAB

LOUNASDA
SARL A.U

اأسيس شركة
وضع) (2023 يناير) (19 بتاايخ) ام 

قانو  منظم لشركة ذات مسؤولية)

باملميزات) وحيد  بشريك  محدودة 

التالية):

 STE PHARMACIE (: التسمية)

ABOUAB LOUNASDA SARL A.U

الهدف):)ااجرة منتجات صيدالنية)

بالتقسيط.

السبت) دواا  (: االجتماعي) املقر 

جماعة أوالد الكر ،)قلبة السراغنة.

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

داهم مقسم على)1000)سهم من فئة)

100)داهم موزع كاآلتي):

 1000 (: الشادلي) حسن  السيد 

حصة.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.

حسن) طرف  من  تسير  (: اإلدااة)

الشادلي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يوم السراغنة  لقلبة   االبتدائية 

9)فبراير)2023)احت اقم)2023/63.

اقم السجل):)5629.

448 P
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GTMB شركة
SARL A.U

اعبا لقراا استثنائي من الشريك)

 GTMB SARL A.U لشركة) الوحيد 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

االجتماعي) مقرها  وحيد،) بشريك 
زاوية سيدي احمد،) اجزءة بوظهر،)

قلبة) البطاوية،) مراكش،) طريق 

من) الشركة  ام حل  قد  السراغنة،)

بدا) مصطفى  السيد  املسير  طرف 

الدين،)وذلك منذ اليوم.

القانوني) اإليداع  ام  حيث 

باملحكمة االبتدائية لقلبة السراغنة)

 2023 2023)احت اقم) 9)فبراير) يوم)

احت اقم)2023/61.
اقم السجل التجااي):)2087.

449 P

 HOUSE OF AUGUSTINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : 2 زنقة السنوبر، 

الطابق   املكتب اقم 12

 الداا العيضاء
اقم السجل التجااي : 566567

البادي) البام  الجمع  بمقت�شى 

ام تبيي ) (2023 يناير) (20 املؤاخ في)

 HOUSE OF للشركة) جديد  مسير 

السجل) في  املسجلة  (AUGUSTINE

اقم) احت  العيضاء) بالداا  التجااي 

اقرا على وجه الخصوص) (566567

ما يلي):

من) بوزيا   كوثر  السيدة  إقالة 

منصبها كمسيرة للشركة.

تبيي  السيد ويليم أدايا  سميت)

ثالث) ملدة  للشركة  جديد  كمسير 

سنوات قابلة للتجديد.

للقيام) الصالحيات  إعطاء)

القرااات) إلنفاذ  الالزمة  باإلجراءات 

املشاا إليها في املحضر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) العيضاء) بالداا   التجااية 

10)فبراير)2023)احت عدد)858150. 

450 P

STE WAYS LUXE CARS
SARL AU

اكوين شركة محدودة املسؤولية 
بالرباط) مؤاخ  محضر  بمقت�شى 
في)17)فبراير)2023)ام وضع القواني )
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):
بدو ) السيااات  كراء) (: الهدف)

سائق.
املقر):) )زنقة نوباال اجزئة) )قطاع)

17)بلوك)1،)حي الرياض،)الرباط.
من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اكوين الشركة.
بما) املال  اأف  حدد  (: املال) اأف 
على) مقسم  داهم  (100.000 قداه)
داهم) (100 بنسعة) حصة  (1000
الصندوق) في  ودفبت  للواحدة،)

االجتماعي للشركة.
األاباح) من  (%5 اؤخذ) (: األاباح)

الصافية للتأسيس االحتياطي.
الحصص):)

السيد املهدي اشد)1000)حصة)؛
املجموع)1000)حصة.

اداا الشركة من طرف) (: التسيير)
السيد املهدي اشد ملدة غير محدودة.
بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
احت اقم السجل التجااي)166271.
451 P

ALLIANCE TRADUCTION
SARL AU

أليونس للترجمة ش.م.م. ش.و.
 اأسمالها 100.000 داهم

15 ، زنقة سعو، شقة1 ، أكدال، 
الرباط

ICE n°003.239.620.000.010
اأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد
فاام) بتاايخ  مؤاخ  عرفي  ببقد 
فبراير)2023)ومسجل بالرباط بتاايخ)
القانو ) وضع  ( امَّ (،2023 فبراير) (2
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد خصائصها كالتالي):)

للترجمة) أليونس  (: التسمية) (- (1
شركة محدودة املهام بشريك وحيد.

2)-)الشركاء):)السيدة سقاط منال،)
(،A  8.558 عدد) وطنية  بطاقة 

شريكة وحيدة.)
الترجمة) (: الشركة) أهداف  (- (3
واالستشااات) الفواية  والترجمة 
اإلدااية واقديم الخدمات للشركات.

زنقة) (،51 (: االجتماعي) املقر  (- ( 
سعو،)شقة)1،)أكدال،)الرباط.)

5)-)املدة):)99)سنة ابتداء)من ااايخ)
تسجيل الشركة بالسجل التجااي.

داهم) (100.000 (: الرأسمال) (- (6
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 
داهم مكتتعة كاملة من طرف) (100
سقاط) السيدة  الوحيدة  الشريكة 

منال.
السيدة) عينت  (: التسيير) (- (7
لتمثيل وتسيير) سقاط منال مسيرة 
الشركة ملدة غير محددة مع إعطائها)
 16 للفصل) اعبا  الصالحيات   كافة 

وما ببده من القانو  األسا�شي.
:)من فاام) السنة االجتماعية) (- (8

يناير إلى)31)دجنبر.
مخصصة) (%5 (: األاباح) (- (9
يمنم) والعاقي  القانوني،) لالحتياطي 
بالشركة) يعقى  أو  الوحيد  للشريك 
حسب قرااات الجموع البامة للشركة.)
)السجل التجااي):)ام اإليداع) (-(10
القانوني لدى كتابة ضعط املحكمة)
التجااية ملدينة الرباط يوم)16)فبراير)
وام) (133.376 عدد) احت  (2023
التجااي) بالسجل  الشركة  تسجيل 

احت عدد)166.275.
مقتطف وبيا  لإلشهاا)

452 P

SOHOSNAKS
شركة ذات مسؤولية محدودة
اأسمالها : 6.566.500 داهم

الطريق اإلقليمية 3002، املجمع 
الصناعي بالد الصلب، اجزئة 106، 

جماعة الشالالت، املحمدية
بيع حصص اجتماعية 

بتاايخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 
الجمبية) قرات  (،2023 يناير) (12

عقدتها) التي  البادية  الغير  البامة 

 SOHOSNAKS املدعوة) الشركة 

محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
مقرها) داهم،) (6.566.500 اأسمالها)

الطريق) باملحمدية،) االجتماعي 

الصناعي) املجمع  (،3002 اإلقليمية)

جماعة) (،106 اجزئة) الصلب،) بالد 

الشالالت،)ما يلي):

حصة) بيع  على  املصادقة  (- (1

االجتماعية) الحصص  من  واحدة 

 FADEL HOLDING SARL لشركة)

.CHADIA INVEST SA(لفائدة شركة

 CHADIA شركة) قعول  (- (2

شخص) في  املمثلة  (INVEST SA

السيدة شادية) البام  املدير  الرئيس 

السقاط كمساهمة جديدة بالشركة.

من) و7) (6 للفصول) تغيير  (- (3

القانو  األسا�شي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

الضعط باملحكمة االبتدائية باملحمدية)

بتاايخ)16)فبراير)2023)احت اقم)350.
للنسخ والنشر

453 P

COLORS.ART.PUB
ش.ذ.م.م ذ.م.و

اقم 69 زنقة اوالد براهيم، حي الفتم، 

خريعكة

اأسيس
بمقت�شى عقد عرفي بتاايخ فاام)

بخريعكة ام اأسيس) (2022 سبتمبر)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):

.COLORS.ART.PUB(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
زنقة) (69 اقم) (: االجتماعي) املقر 

اوالد براهيم،)حي الفتم،)خريعكة.

الرأسمال):)100.000)داهم موزع)

على)1000)حصة قيمة الحصة)100 

داهم.

اوزيع اأف املال):

السيد احمد سجير)1000)حصة.
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الهدف االجتماعي):

خطاط)؛

أشغال مختلفة.

التسيير):)السيد احمد سجير ملدة)

غير محدودة.

السنة املالية):)ابتدئ في فاام يناير)

وانتهي في)31)ديسمبر باستثناء)السنة)

في) التسجيل  ببد  اعدئ  التي  األولى 

السجل التجااي.

الشركة) تسجيل  ام  (: التسجيل)

بالسجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

بتاايخ) (7869 اقم) احت   بخريعكة 

13)أكتوبر)2022.
موجز وبيا 

454 P

 SOUMARA BUSINESS

CONSULTING

ش.ذ.م.م ذ.م.و

اقم 16 شااع محمد السادف، 

الطابق األول، خريعكة

اأسيس
بتاايخ) عرفي  عقد   بمقت�شى 

2023)بخريعكة ام اأسيس) 16)يناير)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):

 SOUMARA (: التسمية)

.BUSINESS CONSULTING

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.

شااع) (16 اقم) (: االجتماعي) املقر 

محمد السادف،)الطابق األول،)خريعكة.

الرأسمال):)100.000)داهم موزع)

على)1000)حصة قيمة الحصة)100 

داهم.

اوزيع اأف املال):

السيدة الرواي سمية)1000)حصة.

الهدف االجتماعي):

املسحية) الدااسات  مكتب 

والعحثية)؛

االستشااات اإلدااية)؛

اإلشهاا.

الرواي سمية) السيدة  (: التسيير)

ملدة غير محدودة.

السنة املالية):)ابتدئ في فاام يناير)

وانتهي في)31)ديسمبر باستثناء)السنة)

في) التسجيل  ببد  ابتدئ  التي  األولى 

السجل التجااي.

الشركة) تسجيل  ام  (: التسجيل)

بالسجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

بتاايخ) (8071 اقم) احت   بخريعكة 

15)فبراير)2023.
موجز وبيا 

455 P

L F A J PROMO
بيع حصص اجتماعية

عرفية) عقود  (3 بمقت�شى) (- (1

بتاايخ) العيضاء) الداا  في  مؤاخة 

 L F A J لشركة) (2022 نوفمبر) (1 

PROMO)ذات املسؤولية املحدودة،)

الكائن) داهم،) (100.000 اأسمالها)

العيضاء) بالداا  االجتماعي  مقرها 

عفة) إقامة  املقاومة،) شااع  (،1 7

الطابق)2)شقة اقم)22،)اقرا ما يلي):

من) اجتماعية  حصة  (600 بيع)

السيد) إلى  بلكادي  هللا  ععد  السيد 

الحسي  بلكادي.

طرف) من  الشركة  تسيير  اأكيد 

السيد ععد هللا بلكادي كمسير وحيد)

ملدة غير محددة.
6)و7)من القانو ) تبديل املاداي )

األسا�شي للشركة.

لشركة) األسا�شي  النظام  احيي  

املسؤولية) ذات  (L F A J PROMO

املحدودة.

ام بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (2

بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

 2022 نوفمبر) (22 بتاايخ) العيضاء)

احت اقم)7253 8.
بمثابة مقتطف وبيا 

اإلدااة

456 P

GARAGE UNIVERSEL AUTO
PAR ABREVIATION G.U.A SARL

االنحالل املسعق للشركة
الجماعي) القراا  بمقت�شى  (- (1

للشركاء)املؤاخ في الداا العيضاء)بتاايخ)

 GARAGE لشركة) (2022 نوفمبر) (15

باختصاا) (UNIVERSEL AUTO

املسؤولية) ذات  شركة  (G.U.A
00.000 )داهم،) املحدودة،)اأسمالها)

بالداا) االجتماعي  مقرها  الكائن 

1)الرقم) العيضاء)اجزئة سام،)الزنقة)

35،)الحي املحمدي،)اقرا ما يلي):

املسعق) االنحالل  على  املصادقة 

للشركة.

تبيي  السيد معااك املي مصفيا)

للشركة.

حدد مقر التصفية بالداا العيضاء،)

اجزئة سام،)الزنقة)1)الرقم)35،)الحي)

املحمدي.

ام بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (2

بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

 2022 ديسمبر) (9 بتاايخ) العيضاء)

احت اقم)9712 8.
بمثابة مقتطف وبيا 

اإلدااة

457 P

L F A J PROMO
اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (- (1

يونيو) فاام  بتاايخ  العيضاء) الداا  في 

ذات) شركة  اأسيس  ام  (2022

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية):

 L F A J برومو) إلفاج  (: تسمية)

املسؤولية) ذات  شركة  (PROMO

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

الغرض):)اإلنباش البقااي.

شااع) (، 5 (: االجتماعي) املقر 

2)شقة) املقاومة،)إقامة عفة الطابق)
اقم)22،)الداا العيضاء.

سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)

ابتداء)من التأسيس النهائي للشركة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 1000 إلى) قسمت  داهم  (100.000
100)داهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة مقسمة كالتالي):
 1000 هللا) ععد  بلكادي  السيد 

حصة اجتماعية)؛
املجموع)1000)حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)
يناير من كل) في أول  املالية للشركة 
نهاية ديسمبر من نفس) عام وانتهي 

البام.
هللا) ععد  السيد  عي   (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  بلكادي 

محدودة.
ام بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (2
بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 
احت) (2022 يونيو) (3 بتاايخ)  العيضاء)
الشركة) اقييد  وام  اقم) 82633)
بالسجل التجااي احت اقم)5373 5.

بمثابة مقتطف وبيا 
اإلدااة

458 P

 ENNEMRI CHAMP
INDUSTRIEL

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الواحد

1)-)بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
 2023 16)يناير) الداا العيضاء)بتاايخ)
املسؤولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

باملميزات التالية):
 ENNEMRI CHAMP (: تسمية)
INDUSTRIEL)شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
الغرض):)اإلنباش البقااي.

زنقة ععد) (، 5 (: االجتماعي) املقر 
شقة) الطابق الثاني،) القادا مفتقر،)

اقم) ،)الداا العيضاء.
سنة) (99 في) املدة  حددت  (: املدة)
ابتداء)من التأسيس النهائي للشركة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 1000 إلى) قسمت  داهم  (100.000
100)داهم) حصة اجتماعية من فئة)

للواحدة مقسمة كالتالي):
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 1000 النمري) يوسف  السيد 

حصة اجتماعية)؛

املجموع)1000)حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)

يناير من كل) في أول  املالية للشركة 

نهاية ديسمبر من نفس) عام وانتهي 

البام.

يوسف) السيد  عي   (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  النمري 

محدودة.

ام بكتابة) (: اإليداع القانوني) (- (2

بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

 العيضاء)بتاايخ)27)يناير)2023)احت)

الشركة) اقييد  وام  اقم) 85611)

بالسجل التجااي احت اقم)569795.
بمثابة مقتطف وبيا 

اإلدااة

459 P

 STE MY CAR RABAT LUXE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

ش.ذ.م.م

ذات الرأسمال : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : اقم 1232 

امل اقم 5، حي املسيرة، يبقوب 

املنصوا، الرباط

ببد مداولة الجمع البام االستثنائي)

ليوم)27)ديسمبر)2022)قرا التفكيك)

املسعق للشركة ووضبها على التصفية.

عي  الجمع البام كمأموا للتصفية)

كمسير) ملوكي  بدا  موالي  السيد 

للشركة مع امتيبه بجميع الصالحيات)

قصد إنهاء)عملية التصفية واحقيق)

املوااد واألصول املوجودة.

 1232 حدد مقر التصفية في اقم)

يبقوب) املسيرة،) حي  (5 اقم) امل 

املنصوا،)الرباط.

ام اإليداع القانوني بكتابة الضعط)

بتاايخ) بالرباط  التجااية   باملحكمة 

 1)فبراير)2023)احت عدد)133220. 
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 MENUISERIE

ABDELLAHAMINA

SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالرباط) (2022 فبراير) بتاايخ) 2)

املسؤولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 

احمل) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

 MENUISERIE (: التسمية)

.ABDELLAHAMINA

الهدف):)النجااة وبيع الخشب.

عي ) طريق  (: التجااي) البنوا  

اغعولة،)أوالد عامر عي  عتيق،)امااة.

الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)

في)100.000)داهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة.

التسيير):)ام تبيي  السيد ععد هللا)

ابن خلدو  كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من ااايخ التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

باملحكمة االبتدائية بتمااة احت اقم)

135615)بتاايخ)2)مااف)2022.

461 P

MAROC COACHING

 SARL

RC : 165035

حل شركة
بمقت�شى عقد عرفي محرا بتاايخ)

قرا الجمع البام) (2021 سبتمبر) (16

 MAROC COACHING لشركة)

داهم) (100.000 اأسمالها) (SARL

كالك�شي) مركز  االجتماعي  ومقرها 

السادف،) محمد  شااع  اقم) 2،)

السوي�شي،)الرباط ما يلي):)

حل الشركة ابتداء)من)16)سبتمبر)

.2021

بوكرين،) محمد  السيد  تبيي  

للتبريف) الوطنية  للعطاقة  الحامل 

للشركة) كمصفي  (A202907 اقم)

بالبنوا ) التصفية  مقر  واحديد 

مركز كالك�شي،)اقم) 2)شااع محمد)

السادف،)السوي�شي،)الرباط.

السيد) للمسيرين  إبراء) إعطاء)

محمد بوكرين والسيد املهدي بوكرين)

وإعفاؤهم من مهام التسيير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

نوفمبر) (15 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2021)احت اقم)119112.

462 P

FBCG SARL

TEL : 0522 27 00 70

DCS CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

اأسمالها : 10.000 داهم

 La Maison de : املقر االجتماعي

 L’entrepreneur Rue Mozart Bd

Anfa Re Lepetit E Casablanca

السجل التجااي اقم 18567 

تشطيب على شركة 

البام) الجمع  محضر  بموجب 

االستثنائي املنبقد بتاايخ) 2)نوفمبر)

2022،)ام ااخاذ القراا التالي):

 DCS شركة) عن  تشطيب 

.CONSULTING

بكتابة) ام  القانوني  اإليداع 

بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

 2023 فبراير) (16 بتاايخ) العيضاء)

احت اقم)0 8591.
عن النسخة والنص

املسير

463 P

 COOPERATIVE DE
 STOCKAGE DES CORPS
GRAS BRUT AU MAROC

COSTOMA
شركة مساهمة

اأسمالها : 300.000 داهم
 2,RUE D’AZROU : املقر االجتماعي

CASABLANCA
السجل التجااي اقم 37 17

استقالة وتبيي 
اإلدااي) املجلس  بموجب محضر 
املنبقد بتاايخ)27)ديسمبر)2022،)ام)

ااخاذ القرااات التالية):
ملياء) السيدة  استقالة  قعول 

الدامومي من منصبها كمتصرفة.
السيدة) تبيي   على  املصادقة 
كمتصرفة) (SOPHIE GAVARD

جديدة.
اأكيد مناصب املتصرفي  التاليي ):

السيد البروي ابراهيم)؛
السيد الحعابي خليل)؛

السيدة)SOPHIE GAVARD)؛
السيد امصروي حسن)؛
السيد باشواي احمد)؛

السيد البركة محمد)؛
السيد الرفيق يونس)؛

السيد حسيني مصطفى.
بكتابة) ام  القانوني  اإليداع 
بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 
 2023 فبراير) (16 بتاايخ) العيضاء)

احت اقم)1 8591.
عن النسخة والنص

املسير
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MUZIVER CONCEPT
SARL

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) (2023 فبراير) بتاايخ) 1) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة):
 MUZIVER (: التسمية)

.CONCEPT SARL
أعمال نجااة) (: الهدف االجتماعي)

األلومنيوم.
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اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم للحصة الواحدة.

السيدة زينب بنبياش)500)حصة)؛

 500 القاداي) مصطفى  السيد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أي من ااايخ وضع)

السجل التجااي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.

59)شااع ابن سينا،)شقة) (: املقر)
اقم)11،)أكدال،)الرباط.

املسيرة):)السيدة زينب بنبياش.

املسير):)السيد مصطفى القاداي.
(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.1661 5
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 STE AMGHAR MGH

GROUP
البام) الجمع  بمقت�شى  (- (I

االستثنائي املنبقد في)17)يناير)2023:

مسؤولية) ذات  لشركة  فرع  فتم 

 STE AMGHAR MGH محدودة)

مكرا،) (19 برقم) الكائن  (GROUP

جوهرة،) التجااي  املركب  أ،) بلوك 

إقامة برج زموا)1،)حي الدالية،)ايفلت)

.MILK BAR(وذلك لالستغالل كمحل

الضعط) بكتابة  اإليداع  ام  (- (II

احت) بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 
اقم)591)بتاايخ)16)فبراير)2023.

466 P

MR MMT SERVICES
SARL AU 

اأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالرباط،) (2023 يناير) بتاايخ) 2)

املسؤولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 

احمل) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):

.MR MMT SERVICES(:(التسمية

الهدف):)ااجر،)اصدير واستيراد.

لدى) موطن  (: التجااي) البنوا  
زنقة سيام،) (،CEDEF BUSINESS 5

الطابق األول،)الشقة)1)ديوا الجامع،)

الرباط.

الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)

 1000 داهم مقسم إلى) (100.000 في)

للحصة) داهم  (100 بقيمة) حصة 

في حوزة السيد محمد ععد املغيث)

الغزلوني.

ام تبيي  السيد محمد) (: التسيير)

ععد املغيث الغزلوني كمسير للشركة)

ملدة غير محددة.

99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من ااايخ التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
التجااي) بالسجل  التقييد  ام 

باملحكمة التجااية بالرباط احت اقم)

166083)بتاايخ)10)فبراير)2023.

467 P

PINKLAB
SARL

اأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

بالقنيطرة،) (2023 يناير) (30 بتاايخ)

املسؤولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 

املحدودة احمل الخصائص التالية):

.PINKLAB(:(التسمية

الهدف):)صالو  األظافر.

 A البمااة) (: التجااي)  البنوا  
بكر) أبو  زاوية  (5 الطابق) ( 0 اقم)
الزهراوي) صديق  جميل  الصديق 

وعمر ابن الباص.

الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)

في)100.000)داهم مقسمة إلى)1000 

للحصة) داهم  (100 بقيمة)  حصة 

فرحات) أمي   السيد  حوزة  في  (350

كنزة) شيشاوي  السيد   و350)

و300)السيدة سهام عسولي.

امي ) السيد  تبيي   ام  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  فرحات 

محددة.
99)سنة) :)مدة عمر الشركة) املدة)

من ااايخ التأسيس النهائي.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
التجااي) بالسجل  التقييد  ام 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة احت)
 2023 فبراير) (15 بتاايخ) (9 3 9 اقم)

.RC 68225
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عضو بجميبة ائتمانيات الشمال افينوا
أشغال املحاسعة
اأسيس الشركات

9،)شااع فاف،)الطابق األول،)اقم)1،)طنجة
الهااف والفاكس):)67 21 93 0539

املحمول):)80 09 17 0661

RESTAURANTE TILAPIA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
للشريك الواحد

 RC N°13 861
اأسيس

مؤاخ) عرفي  سند  بمقت�شى  (- (1
واملسجل) (2023 يناير) (2 بطنجة يوم)
القانوني) النظام  وضع  ام  بطنجة،)
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 
أ  مميزاتها) حيث  الوحيد،) للشريك 

األساسية هي التالية):
(: االجتماعي) التسمية 

.RESTAURANTE TILAPIA
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة للشريك الوحيد.

الهدف):)
تشغيل املطبم)؛

غرفة) مطبم،) وتشغيل  إنشاء)
شواء،)بيتزا)؛

اموين جماعي وممول الحفالت)؛
تسيير واالستغالل) اقتناء،) خلق،)
املعاشر وغير املعاشر،)كراء)وتسيير أي)
أصل اجااي أو فرع أو بناية يمكن أ )
األهداف) بأخرى  أو  بطريقة  تساعد 

أعاله)؛

البمليات) كل  شمولية،) وأكثر 

الصناعية،) املالية،) التجااية،)

اااعطت) البقااية،) وغير   البقااية 

أعاله األسا�شي  بالهدف  اراعط   أو 

انمية) على  تساعد  لكي  قابلة  أو  (

أنشطة الشركة.

في) احديده  ام  (: االجتماعي) املقر 

اجزئة ايحا )1،)قطبة)3 1)بداوين)

كزناية،)طنجة.

املدة):)99)سنة انطالقا من لحظة)

اأسيسها النهائي.
اأف) إ   (: االجتماعي) املال  اأف 

معلغ) في  حدد  قد  االجتماعي  املال 

100.000)داهم مجزأ إلى)100)حصة)

داهم) (1000 قيمة) ذات  اجتماعية 

كلها) خصصت  وقد  واحدة،) لكل 

لفائدة السيد ععد الرشيد ازاقا .

الرشيد) ععد  السيد  (: التسيير)

للشركة) الوحيد  املسير  عي   ازاقا  

لفترة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)ابتدئ في فاام)

يناير وانتهي في)31)ديسمبر.

2)-)اإليداع القانوني قد ام إنجازه)

لدى كتابة الضعط باملحكمة التجااية)

 2023 فبراير) (10 بتاايخ)  بطنجة 

9 2626)الشركة مسجلة) احت اقم)

بالسجل التجااي لطنجة احت الرقم)

.13 861
مستخرج مطابق لألصل

العغيل محمد كمال
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 CHAIMAE ET MARWA

IMMO
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)

شـركة) اــأسيس  ام  (18/01/2023

ذات املسؤوليــة املحــدودة دات شريك)

 CHAIMAE ET MARWA وحيد)

IMMO)على الشكل التالي):)

 CHAIMAE ET (: تسمية الشركــة)

 MARWA IMMO

ذات) شركة  (: الشركــة) شكل 

املسؤولية املحدودة دات شريك وحيد.

غرض الشركــة):)بيع البقاا.)
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حسن) شااع  (: االجتماعي) املــقـر  (
الثاني السبيدية بركا .)

مدة) احديد  ام  (: الشركــة) مــدة 
أق�شى) كحد  سنة  (99 في) الشركة 
وكذا) السابق  الحل  حاالت  ماعدا 
حاالت التمديد والكل وفقا للقواني )

السااية املفبول.
اأف مال الشركة:)ام احديد اأف)
داهم ام) (100.000 في) مال الشركة 

اقديمها نقدا.
الشـريك الوحيد):

مغربـي) عزيزة،) محمد  السيد 
الجنسية،)مــزداد بتــاايخ) 16/11/197،)
الوطنية) التبريف  لعطـاقــة  الحامــل 
بتجزئة) القاطن  (S37  98 اقــم)
بركا ) السبيدية  (33 الرقم) االيخاء)

مسير وشريك وحيد في الشركة.
والزم) الشركة  تسير  (: التسيير)
عزيزة،) محمد  السيد  بإمضاء)
بتــاايخ) مــزداد  الجنسية،) مغربـي 
لعطـاقــة) الحامــل  (،16/11/197 
 S37  98 اقــم) الوطنية  التبريف 
 33 الرقم) االيخاء) بتجزئة  القاطن 
يتبلق) ما  كل  في  بركا   السبيدية 
القانونية واإلدااية واملالية) باملسائل 

للشركة.)
القانوني) اإليداع  ام  (: اإليـــــداع)
االبتدائية) املحكمة  ضعط  بكتابة 
احت) (30/01/2023 بتاايخ) ببركا ،)

اقم)2023/57.
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SOCIETE MEGA PARA
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
شـركة) اــأسيس  ام  (27/01/2023
 SOCIETE ذات املسؤوليــة املحــدودة)

MEGA PARA)على الشكل التالي):
 SOCIETE (: الشركــة) تسمية 

.MEGA PARA
ذات) شركة  (: الشركــة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
املنتجات) بيع  (: الشركــة) غرض 
واوزيع) استيراد  الصيدالنية/)
واملكمالت) التشخيصية  الكواشف 

الغذائية.

شااع املقاومة) (: املــقـر االجتماعي) (
حي الحسني بركا .)

مدة) احديد  ام  (: الشركــة) مــدة 
أق�شى) كحد  سنة  (99 في) الشركة 
وكذا) السابق  الحل  حاالت  ماعدا 
حاالت التمديد والكل وفقا للقواني )

السااية املفبول.
احديد) ام  الشركة:) اأسمال 
داهم) (100.000 اأسمال الشركة في)

ام اقديمها نقدا.
 70.000 يوسف) بقال  السيد 

داهم)؛
السيدة بقال يمينة)30.000)داهم؛)

املجموع)100.000)داهم.
الشـركاء):

مغربـي) يوسف،) بقال  السيد 
الجنسية،)مــزداد بتــاايخ)1981/ 16/0،)
الوطنية) التبريف  لعطـاقــة   الحامــل 
لعغادة) بحي  القاطن  (FJ11863 اقــم)

احفير شريك ومسير في الشركة)؛
مغربـية) يمينة،) بقال  السيدة 
الجنسية،)مــزداد بتــاايخ)21/12/1987،)
الوطنية) التبريف  لعطـاقــة   الحامــلة 
 107 بالرقم) القاطن  (FJ18889 اقــم)
بركا ) الداخلة  حي  السبيدية  طريق 

شريكة ومسيرة في الشركة.
والزم) الشركة  تسير  (: التسيير)
بإمضاء)السيد بقال يوسف والسيدة)
بقال يمينة في كل ما يتبلق باملسائل)
القانونية و اإلدااية واملالية للشركة.)

القانوني) اإليداع  ام  (: اإليـــــداع)
االبتدائية) املحكمة  ضعط  بكتابة 
احت) (07/02/2023 بتاايخ) ببركا ،)

اقم)2023/72.
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CAFE AIDI
شهر مستخرج من محضر الجمع 

البام االستثنائي
مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرا) (2022 أغسطس) بتاايخ) 2)
شركة) (CAFE AIDI لشركة) الشركاء)
اأسمالها) ذات املسؤولية املحدودة،)
100.000)داهم،)على اإلقفال النهائي)

للشركة.

هشام) عايدي  السيد  ويبتبر 

اهتم) إذا  للشركة  ائي�شي  كمصفي 

ومنقوالت) أصول  جميع  بتصفية 

الشركة وإقفالها نهائيا.

أقر الشركاء)اإلبراء)التام للمصفي)

في عمليات التصفية واإلقفال النهائي)

للشركة.

القانوني) اإليداع  ام  (: اإليداع)

االبتدائية) املحكمة  ضعط  بكتابة 

احت) (2023 يناير) (25 ببركا  بتاايخ)
اقم)6 /2023.
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 ETABLISSEMENT PRIVEE EL

NOUBALAEE
شهر مستخرج من الجمع البام 

االستثنائي
مؤاخة) عرفية  عقود  بمقت�شى 
قرا) (،2022 ديسمبر) (21 بتاايخ)

 ETABLISSEMENT لشركة) الشركاء)
PRIVEE EL NOUBALAEE)اأسمالها)
فصول) تغيير  على  داهم،) ( 00.000

من القانو  األسا�شي للشركة وذلك)

على الشكل التالي):

السد) من  حصة  (1600 بيع) ام 

الجنسية،) مغربي  مصطفى،) كويري 

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
اقم فا)712 13)املقيم بالرقم)25)حي)

الحسن بركا .
1200)حصة من السيد كويري) و)

الحامل) الجنسية  مغربي  الحسن،)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

حي) (25 بالرقم) املقيم  فا109179)

الحسن بركا .
1200)حصة من السيد كويري) و)

الحامل) الجنسية،) مغربي  محمد،)

فا) اقم  الوطنية  التبريف  لعطاقة 

8785 )املقيم بالرقم)25)حي الحسن)

بركا  إلى السيد امليلود حعاني،)مغربي)

الحامل لعطاقة التبريف) الجنسية،)

القاطن) (،5 855 فا) اقم  الوطنية 

الليمو ،) حي  (9 الرقم) بزنقة قبرص 

بركا .

من) فصول  تغيير  ام  وبذلك 
اماشيا) للشركة  األسا�شي  القانو  
مع عملية بيع الحصص على الشكل)

التالي):)
الفصل السادف):)الحصص):

  00.000 (: السيد امليلود حعاني)
داهم.

املجموع):)000 )حصة.
الفصل السابع اأسمال الشركة):

في) محدد  الشركة  مال  اأف 
  000 إلى) مقسم  داهم  ( 00.000
على) موزعة  داهم  (100 من) حصة 

الشكل التالي):
امليلود حعاني)000 )حصة.

املجموع):)000 )حصة.
الشكل القانوني للشركة):

القانوني) الشكل  تغيير  ام  لقد 
املسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  إلى  املحدودة 

محدودة ذات شريك وحيد.
السيد) حذف  ام  لقد  (: التسيير)
الجنسية،) مغربي  مصطفى،) كويري 
الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
اقم فا)712 13)املقيم بالرقم)25)حي)

الحسن بركا  من مهمة التسيير.
حعاني،) امليلود  السيد  وتبيي  
لعطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 
(،5 855 فا) اقم  الوطنية  التبريف 
حي) (9 الرقم) قبرص  بزنقة  القاطن 
الليمو ،)بركا  كمسير وشريك وحيد)

في الشركة.
(: للشركة) الرئي�شي  املقر  تغيير 
لقد ام تغيير املقر الرئي�شي للشركة)
 25 من الشقة بالطابق األول الرقم)
إلى) بركا   الحسني  حي  السالم  زنقة 
 9 زنقة قبرص الرقم) (: البنوا  اآلتي)

حي الليمو ،)بركا .
زنقة) (: للشركة) الرئي�شي  املقر 
بركا ،) حي الليمو ،) (9 قبرص الرقم)

ابتداء)من)21)ديسمبر)2022.
القانوني) اإليداع  ام  (: اإليداع)
االبتدائية) املحكمة  ضعط  بكتابة 
احت) (2023 يناير) (26 ببركا  بتاايخ)

اقم)2023/50.
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ائتمانية لكافيسك

18،)قطاع)2)أوالد مطاع،)امااة

 KARKAZANTECH
اأسيس 

ام احرير) (2023 فبراير) (3 بتاايخ)

محدودة) لشركة  األسا�شي  القانو  

املسؤولية مميزاتها كما يلي):

.KARKAZANTECH(:(اإلسم

البرمجة) (: االجتماعي) الهدف 

وأنشطة) واالستشااات  الحاسوبية 

أخرى.

اياض) اجزئة  (: االجتماعي) املقر 

(،112 اقم) (2 سكتوا) مطاع  أوالد 

امااة.

الرأسمال):)10.000)داهم مقسمة)

داهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

موزعة كما يلي):

 85 (: قرقزا ) الحسن  السيد 

حصة.

السيدة هعة علي):)15)حصة.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

إنشائها.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

غير) ملدة  قرقزا   الحسن  السيد 

محدودة.

ابتدأ من فاام) (: السنة التجااية)

يناير إلى)31)ديسمبر.

:)ام اإليداع لدى السجل) اإليداع)

بتمااة) االبتدائية  باملحكمة  التجااي 

اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

السجل التجااي)05 138.
قصد النشر واإلعال 
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DIMA - ICE 1987
SARL

Hay(messaouda, rue(chrif 

el(Idrissi(N° 91 TANGER
عقد تسيير حر ألصل اجااي

 DIMA - ICE 1987 قرات شركة)

مسبودة  بحي  مقرها  الكائن   SARL

 91 اقم  اإلداي�شي  الشريف  زنقة 
التجااي بالسجل  طنجة، واملسجلة 

 باملحكمة التجااية بطنجة احت اقم 
73171، بتاايخ 8 فبراير 2023 إعطاء 
في إطاا التسيير الحر جزء من أصلها 
التجااي املسجل احت الرقم 73171 
زياد  ابن  طااق  شااع   : ب  والكائن 
6 دايسية  زنقة مبركة الزالقة اقم 
املهنية  بالضريعة  واملسجل  طنجة 
الرقم  احت  الضرائب  إدااة  لدى 
لصناعة  واملخصص   572136 3
السيدفكري  إلى  املثلجات  وبيع 
 قوبيع مغربي الجنسية، مزداد بتاايخ
 1 أبريل 1983 بالحسيمة والساكن 
بحي العختي زنقة مبركة الزالقة اقم 
6 طنجة، والحامل للعطاقة الوطنية 
غاية إلى  صالحة   K379771  اقم 

15 سبتمبر 2023، والذي قعله ملدة 
سنة واحدة قابلة للتجديد بالترا�شي 
بي  الطرفي  ابتدئ من فاام مااف 
والبشرو   الثامن  في  وانتهي   2023
وذلك  البام  202،  من  فبراير  من 
مقابل معلغ شهري يقدا ب 20.000 
 عشرو  ألف) داهم دو  احتساب 
آالف  أاببة  إلى  باإلضافة  الرسوم 
داهم  000 ) كضريعة على القيمة 
مجموعه  ما  أي   (TVA  املضافة

000. 2 داهم مع احتساب الرسوم.
ام  البقد  هذا  أ   إلى  يشاا 
احت  ألكترونية  بطريقة  تسجيله 
 R.P.7010074102237 - اقم 
 R.E202300122007049 - O.R

.2023/10716
بمثابة مقتطف وبيا 
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SIMAVIK
SARL AU

شااع القدف اجزئة امكوبا اجزئة 
اقم 2 الطابق األول اقم 5 البوامة 

طنجة
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريكة وحيدة
بمقت�شى عقد عرفي سجل بطنجة)
وضع) ام  (2023 يناير) (30 بتاايخ)
 SIMAVIK القانو  األسا�شي لشركة)

SARL AU)ذات املميزات التالية):

الشريكة الوحيدة):)السيدة أزواغ)
خدوج مغربية الجنسية مزدادة سنة)
بامزوا  الحسيمة والساكنة) (19 6
بتجزئة مجمع املجد اداات بلوك)13 
والحاملة) طنجة  (06 اقم) (01 طابق)
اقم) للتبريف  الوطنية  للعطاقة 
26)ماي) R1882 0)صالحة إلى غاية)

.2032
.SIMAVIK SARL AU(:(التسمية

مبدات) وبيع  استيراد  (: الغرض)
الدواجن.

 IMPORTATION ET VENTE
.DU MATERIEL D’AVICULTURE

الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)
في)100.000)داهم مقسمة إلى)1000 
للحصة) داهم  (100 فئة) من  حصة 

الواحدة اكتتبت وسددت كما يلي):
 1000 (: خدوج) ازواغ  السيدة 

حصة.
القدف) شااع  (: االجتماعي) املقر 
الطابق) (2 اقم) اجزئة  امكوبا  اجزئة 

األول اقم)5)البوامة طنجة.
املدة):)99)سنة.

ععد) السيد  تبيي   ام  (: التسيير)
الجنسية،) مغربي  اصريم،) الرشيد 
 1976 أغسطس) (2 بتاايخ) مزداد 
حي) والساكن  الحسيمة،) بامزوا  
مسنانة قطاع املنااة زنقة)30)طنجة،)
والحامل للعطاقة الوطنية للتبريف)
غاية إلى  صالحة  (R15 277  اقم)

مسيرا للشركة ملدة) (،2029 يونيو) (9
غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بطنجة بتاايخ)7)يناير)2023 

احت اقم)262508.
بمثابة مقتطف وبيا 
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COMPLIANCE SPACE
شااع القدف اجزئة امكوبا اجزئة 2 
الطابق األول اقم 5 البوامة طنجة
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
سجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام) (2023 يناير) (30 بتاايخ) بطنجة 
لشركة) األسا�شي  القانو   وضع 
COMPLIANCE SPACE SARL)ذات)

املميزات التالية):

الشركاء):)السيدة أسماء)الشتواني)

 1968 مغربية الجنسية مزدادة سنة)

والساكنة) البرائش  الكعير  بالقصر 

 26 اقم) (1 2 زنقة) الشهداء) بحي 

الوطنية) للعطاقة  والحاملة  طنجة 

للتبريف اقم) L25371)صالحة إلى)

غاية)18)ماي)2025.

السيدة اشيدة الشتواني مغربية)

الجنسية مزدادة سنة)1962)بالقصر)

بحي) والساكنة  البرائش  الكعير 

طنجة) (26 اقم) (1 2 زنقة) الشهداء)

والحاملة للعطاقة الوطنية للتبريف)

غاية إلى  صالحة  (L11 6 8  اقم)

7)يوليو)2025.

 COMPLIANCE (: التسمية)

.SPACE

الغرض):)

استشااة،) تشغيل،) اكوين،)

سطانداا) كونفواميطي  اوديط 

انطيرناسيونو،)املواادالبشرية.

الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)

في)100.000)داهم) مائة ألف داهم))

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم للحصة الواحدة اكتتبت)

وسددت كما يلي):

 750 الشتواني) أسماء) (: السيدة)

حصة.

 250 الشتواني) اشيدة  السيدة 

حصة.

القدف) شااع  (: االجتماعي) املقر 

الطابق األول) (2 اجزئة امكوبا اجزئة)

اقم)5)البوامة طنجة.

املدة):)99)سنة.

التسيير):)ام تبيي  السيدة أسماء)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  الشتواني 

محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (8 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262537.
بمثابة مقتطف وبيا 
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MBS QUALITY
شركة محدودة املسؤولية

15، املقر االجتماعي شااع األبطال، 

شقة اقم  ، أكدال، الرباط

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

2023)بالرباط،)ام اأسيس) 19)يناير)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية):

 MBS QUALITY (: اسم الشركة)

شركة محدودة املسؤولية.

:)ااجر ووسيط) الهدف االجتماعي)

في االستيراد والتصدير.

وكيل مبتمد في الشحن.

شااع) (،15 (: االجتماعي) املقر 

أكدال،) اقم) ،) الشقة  األبطال،)

الرباط.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل التجااي.

ام احديد) (: اأف املال االجتماعي)

داهم) (100.000 معلغ) في  املال  اأف 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) ينقسم 

مكتتب) للحصة  داهم  (100 بقيمة)

الشركاء) قعل  من  بالكامل  ومدفوع 

وموزع على الشكل التالي):

 SAMAKE AMINATA : السيدة)

760)حصة اجتماعية.

 LASSANA KONATE : السيد)

0 2)حصة اجتماعية.

االجتماعية) الحصص  إجمالي 

حصة) (1000 (: التي امثل اأف املال)

اجتماعية.

السيدة) تبيي   ام  (: التسيير)

SAMAKE AMINATA)املسير الوحيد)

للشركة لفترة غير محدودة.

تسجيل) ام  (: القانوني) اإليداع 

الشركة في السجل التجااي بالرباط)

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.166091
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KENZ’ UP

S.A.
شركة مساهمة بمجلس

اأف مالها 20.000.000 داهم 

مقرها االجتماعي : عمااة اافراوتي، 

كلم 7,5 طريق الرباط

عي  السعع، الداا العيضاء
السجل التجااي : 965. 6 

احويل املقر االجتماعي
قرا) (،2022 بتاايخ فاام ديسمبر)
للشركة) البادي  غير  البام  الجمع 
استمراا) ش.م.) (KENZ’UP املسماة)
التي) الخسااة  اغم  الشركة  نشاط 
اجاوزت ثالثة أاباع)  /3))اأف املال.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية باملحكمة   الضعط 
بالداا العيضاء)بتاايخ)16)يناير)2023 

احت اقم)189 85.
من أجل اإليجاز والعيا 
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TALA ENERGY S.A
شركة مساهمة،

اأسمالها 1.000.000 داهم
مقرها االجتماعي : عمااة اافراوتي، 

كلم 7,5 طريق الرباط
عي  السعع، الداا العيضاء
السجل التجااي : 569.969

اأسيس شركة مساهمة
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بالداا)
العيضاء)يوم)5)يناير)2023،)ام وضع)
مساهمة) لشركة  أسا�شي  قانو  

مميزاتها كالتالي):
التسمية):)TALA ENERGY)شركة)

مساهمة.
في) الشركة  غرض  (: الغرض)

املغرب،)للقيام لنفسها أو لألغياا.
-)اطوير،)امويل،)إنجاز واستغالل)

مشاايع الطاقة.
اقتناء)بيع استغالل تسيير اطوير)
بما في) (- وبناء)محطات إنتاج الطاقة)
ذلك القائمة على الطاقات املتجددة)
أو الغاز الطعيعي ومشاايع احلية املياه)
الهيداوجي ) إنتاج  ومشاايع  العحر 
املرافق) امليثانول) والوقود  األخضر 

مشاايع) من  وغيره  واألمونياك))

الطاقة.

الك) وتسويق  اوزيع  إنتاج 

املنتجات.

بصفة عامة كل البمليات املراعة)

كلي معاشر،) غير  أو  معاشر   بشكل 

أعاله) املذكواة  بالبمليات  جزئي  أو 

من أجل تسهيل،)تبزيز واطوير نشاط)

الشركة.

:)عمااة اافراوتي،) املقر االجتماعي)

كلم)7,5)طريق الرباط) عي  السعع)،)

الداا العيضاء.

 30 من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

2023،)ااايخ اقييدها بالسجل) يناير)

التجااي.
اأسمال) (: الشركة) مال  اأف 

داهم،) (1.000.000 الشركة حدد في)

 10.000 محرا بالكامل ومقسمة إلى)

للسهم) داهم  (100 فئة) من  سهم 

الواحد الكل من نفس الفئة.

نفس) بمقت�شى  (: اإلدااة) مجلس 

البقد البرفي املؤاخ في)5)يناير)2023 

ام تبيي  أول متصرفي  للشركة ملدة)

عقب) ستنتهي  والتي  سنوات  ثالث 

الذي) البادي  البام  الجمع  انبقاد 

املالية) السنة  حسابات  في  سيبث 

الثالثة):

-)السيد أمي  واكريم

-)السيدة سكينة أخنوش.

-)السيد أحمد ناقوش.

ادايس) اشيد  محمد  السيد  (-

قيطوني.

 AFRILOGISTIQUE شركة)

ممثلة من طرف السيد يوسف عراقي)

حسيني.

 SOCIETE شركة)

 MEDITERRARANEENNE DE

GAZ)ممثلة من طرف السيد غسا )

بن شقرو .
اإلدااة) (- اإلدااة) مجلس  ائاسة 

البامة):

يناير) (5 بتاايخ) اإلدااة  مجلس 

واكريم) أمي   السيد  عي   (2023

كرئيس مجلس اإلدااة والسيد أحمد)

ناقوش كمدير عام للشركة.

بمهام) عهد  (: الحسابات) مراقب 

 FIDECO إلى) الحساب  مراقب 

ش.م.م.) (AUDIT ET CONSEIL

مقرها االجتماعي ب) 12)شااع احال)

من) ممثلة  العيضاء) الداا  املسكيني 

طرف السيد ععد هللا غالم.

افويت) (: بنود املوافقة والشفبة)

األسهم يتم بكل حرية بي  املساهمي )

الحرة) التفويت  حاالت  باستثناء)

من) (10 املادة) في  عليها  املنصوص 

النظام األسا�شي كل افويت لألسهم)

املسعقة) للموافقة  يخضع  سوف 

ملجلس اإلدااة من خالل اإلجراءات)

اآلنفة) املادة  في  إليها  املشاا  التنفيذ 

الذكر.

من فاام) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

اإلقتطاعات) ببد  (: األاباح)

القانونية والتنظيمية،)اخصيص باقي)

اقريره من طرف) يتم  األاباح سوف 

الجمع البام السنوي للمساهمي .

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

بالداا) التجااية  باملحكمة  القانوني 

(،2023 يناير) (30 يوم) العيضاء)

الشركة) (،856332 اقم) احت 

اقم) احت  التجااي  بالسجل  مقيدة 

.569.969
من أجل اإليجاز والعيا 

480 P

CONSTRUCTIONS ET 
FONDATIONS

CONFONDA S.A.
شركة مساهمة

اأسمالها 18.500.000 داهم

املقر االجتماعي : 82، زاوية شااع 

ععد املومن وزنقة سومية إقامة 

III شهرزاد

شقة 7، الطابق الثاني، الداا 

العيضاء، السجل التجااي اقم 

1 5.619

الزيادة في اأسمال الشركة
مالئمة واحيي  النظام األسا�شي 
للشركة مع القانو  اقم 19.20
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بمقت�شى مداولة الجمبية البامة)
ديسمبر) (29 بتاايخ) البادية  غير 

2020،)قد اقرا مايلي):
الزيادة في اأسمال الشركة بمعلغ)
من) لرفبه  داهم  (7.087.000 قداه)
معلغ) إلى  داهم  (11. 13.000 معلغ)
بإصداا) وذلك  داهم  (18.500.000
 1000 بقيمة) جديد  سهم  (7.087

داهم للسهم الواحد.
األسا�شي) النظام  واحيي   مالئمة 
الجديد) التشريع  حسب  للشركة 
بتطعيق القانو  اقم)19.20)الصادا)
1.21.75)بتاايخ) 1)يوليو) بظهير اقم)
اقم) للقانو   ومبدل  متمم  (2021

17.95)املتبلق بشركات املساهمة.
املنبقد) اإلدااة  مجلس  صادق 
الزيادة) على  (2022 ديسمبر) (29 في)

املذكواة في اأسمال الشركة.
الرأسمال االجتماعي للشركة)

أصعم اابتا في معلغ)18.500.000 
داهم مقسم إلى)18.500)سهم بقيمة)
محرا) الواحد  للسهم  داهم  (1000

بالكامل.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
بالداا العيضاء)بتاايخ) 2)يناير)2023 

احت اقم)855315.
ألجل الخالصة والعيا 

مكتب األستاذة أسماء)خوالني حسني

481 P

KL SOLUTION TRAV
اأسيس

يناير) (18 بتاايخ) عرفي  ببقد 
2023)مسجل بالرباط وضع النظام)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 

املحدودة مميزاتها كالتالي):
 KL SOLUTION(:(اإلسم التجااي

.TRAV
داهم) (100.000 (: الرأسمال)
1000)حصة كل واحدة) مقسمة إلى)

100)داهم منحت للشركاء):
الحاملة) بيه  ايت  ليلى  السيدة 
 : AE171537)ب) للعطاقة الوطنية اقم)

500)حصة.

الحاملة) بونو   كوار  السيدة 

(: AA53573)ب) للعطاقة الوطنية اقم)

500)حصة.

السنة االجتماعية):)من فاام يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

30)شقة) :)عمااة) املقر االجتماعي)

الوكيلي) أحمد  موالي  شااع  (8 اقم)

حسا  الرباط.

املوضوع االجتماعي):)أشغال عامة)

الحدائق) وإصالح  غرف  العناء،) في 

واملنتزهات والشوااع البامة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من اقييدها)

في السجل التجااي.

ايت) ليلى  السيدة  (: التسيير)

غير) ملدة  بونو   كوار  والسيدة  بيه 

محدودة.

باملحكمة) الشركة  تسجيل  ام 

فبراير) (16 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)9 1662.

482 P

SAINZEN SPACE

SARL AU

حل الشركة
للشركة) البام  الجمع  عقد  ببد 

 SAINZEN SPACE SARL AU

شااع) (،15 (: التالي) باملقر  املتواجدة 

الرباط،) أكدال  اقم) ،) األبطال 

200.000)داهم اجتمبوا) اأف مالها)

ليقراوا مايلي):

حل الشركة اعتعااا من)2)ديسمبر)

.2022

تبيي  املصفية):)الفا�شي عفاف.

احديد مقر التصفية):)15،)شااع)

األبطال اقم) )أكدال،)الرباط.

القانوني) اإليداع  إجراء) ام 

بتاايخ بالرباط  التجااية   باملحكمة 

الرقم) احت  (2023 فبراير) (13

.133205

483 P

SOCIETE BENSAHRAOUI
SARL AU

 Raison(social(N°24, 2ème étage
 immeuble(FB 17 Lot(Al(massira

Mohammedia
Capital(Social : 10.000 dhs

اأسيس
بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
ام وضع النظام) (،2022 ديسمبر) (9
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�شي 
وفق) واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية):
 BENSAHRAOUI (: التسمية)

.SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية بشريك واحد.
الغذائية  املواد  بيع   : الغرض 

واملشروبات وكذا التعغ.
املدة : 99 سنة.

الطابق   ،2  : االجتماعي  املقر 
الثاني عمااة ف ب 17 اجزئة املسيرة 

املحمدية.
داهم  آالف  عشرة   : الرأسمال 
فئة  من  حصة   1000 أي  مقسمة 
100 داهم للواحدة يمتلكها السيد 

فريد نصيف.
التسيير : فريد نصيف.

السنة املالية : من فاام يناير إلى 
31 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  ام 
اقم  احت  باملحمدية  االبتدائية 

2568 السجل التجااي 32119.
484 P

 SOCIETE IMMOBILIERE EL
HANAA

شركة ذات مسؤولية محدودة برأف 
مال 100.000 داهم

املقر الرئي�شي : 31 شااع األمير 
سيدي محمد الرباط، السوي�شي

سجل اجااي اقم 26209
الغير) البام  الجمع  ملحضر  وفقا 
فبراير) (25 بتاايخ) املنبقد  عادي 

2022)ام ااخاذ القرااات التالية):

اأكيد التصفية النهائية للشركة.

السيد) وإعفاء) ذمة  إبراء)

من مهامه) (M’HAMMED DOUIRI

كمصفي للشركة.

السجل) من  الشركة  شطب 

التجااي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

بالرباط بتاايخ)13)فبراير)2023)احت)

اقم)133232.
من أجل املستخرج واإلشااة

املصفي

485 P

ديوا  األستاذ محمد كنو 

موثق بالداا العيضاء

مقهى جنان الياقوت ش.م.م. 

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

25)يونيو)2017)ام اأسيس من طرف)

السيد ععد الكامل مسفاوي شركة)

وحيد) بشريك  املسرولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية):

جنا ) مقهى  شركة  التسمية 

الياقوت ش.م.م.)بشريك وحيد.

وبيع) مقهى  استغالل  (: الهدف)

املأكوالت الجاهزة.

موزعة) (100.000 (: الرأسمال)

كلها) اجتماعية  حصة  (1000 على)

الكامل) ععد  للسيد  مخصصة 

مسفاوي).

حي) النهضة  شااع  (: البنوا )

 93 متجر اقم) (21 اكعوت بقبة اقم)

سيدي مومن الداا العيضاء.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

 2017 أغسطس) (25 بتاايخ) العيضاء)

احت اقم)2976 006.
قصد مقتطف وبيا 

486 P
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ديوا  األستاذ محمد كنو 

موثق بالداا العيضاء

CAFE JNAN AL YAKOUT
بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

ععد) السيد  باع  (2023 يناير) (27

اشيد) للسيد  مسفاوي  الكامل 

الظاهر) هدى  والسيدة  البامري 

والرصيد) اجتماعية  حصة  (1000
الدائن البائد له في الحساب الجااي)

 CAFE JNAN AL YAKOUT للشركة)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد واملتمثل في)92.579 

مع استقالة املسير السيد ععد الكامل)

مسفاوي.
البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 2023 يناير) (27 بتاايخ) االستثنائي 
القانوني) الشكل  تغيير  الشركاء) قرا 
املسؤولية) ذات  شركة  إلى  للشركة 
اشيد) السيد  تبيي   مع  املحدودة 
للشركة) وحيد  كمسير  البامري 
من) و) 1) (7  2  1 الفصل) وتبديل 

القانو  األسا�شي للشركة.
بتاايخ اوثيقي  عقد   بمقت�شى 
اشيد) السيد  قام  (2023 يناير) (27
الظاهر) هدى  والسيدة  البامري 
للشركة) األسا�شي  القانو   بتحيي  
الخصائص) نفس  على  الحفاظ  مع 
التسمية الهدف االجتماعي الرأسمال)
شخص) خلق  دو   املدة  االجتماعي 

اعتعااي جديد.
بتاايخ القانوني  اإليداع   ام 
10)فبراير)2023)احت اقم)858162 
التجااية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 

بالداا العيضاء.
قصد مقتطف وبيا 

487 P

 STE OULADELAAM
CLEANING

SARL
اقم 21 اجزئة البعدالوي طريق 

مكناف خنيفرة
غير) اجتماع  محضر  بمقت�شى 
ام) (2022 نوفبر) (15 بتاايخ) عادي 

ااخاذ القراا التالي):

الشركة) على  التشطيب  (: القراا)
العحروا) محمد  السيد  وتبيي  

ومصفي للشركة.
اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضعط)
بتاايخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
15)فبراير)2023)احت اقم)2023/61 

السجل التجااي اقم)7 16.
488 P

STE SAMITOL
SARL AU

اقم 12 مكرا اقم 23 حي السيري، 
خنيفرة

غير) اجتماع  محضر  بمقت�شى 
ام) (2023 فبراير) (13 بتاايخ) عادي 

ااخاذ القراا التالي):
الزيادة في اأف مال الشركة من)
100.000)داهم إلى)500.000)داهم.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضعط)
بتاايخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 
15)فبراير)2023)احت اقم)2023/62 

السجل التجااي اقم)2151.
489 P

STE BOUJERD
SARL

حي املسيرة مركز ايغسالي ، خنيفرة
غير) اجتماع  محضر  بمقت�شى 
عادي بتاايخ)2)فبراير)2023)ام ااخاذ)

القرااات التالية):
حصة من) (50 افويت) (: (1 القراا)
حصص السيد بولندا محمد بقيمة)
السيدة) لفائدة  للحصة  داهم  (100

بولندا فريدة.
موزع كاآلتي):

بولندا محمد):)50)حصة.
بولندا فريدة):)50)حصة.

بولندا) السيد  تبيي   (: (2 القراا)
محمد والسيدة بولندا فريدة مسيرين)

للشركة وذلك ملدة غير محددة.
اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضعط)
بتاايخ) بخينفرة  االبتدائية  باملحكمة 
13)فبراير)2023)احت اقم)2023/59 

السجل التجااي اقم)1083.
490 P

 ENTREPRISE CONSNEXT
BTP

شركة ذات مسؤولية محدودة
اأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قد) بالرباط  (2022 نوفمبر) (8 بتاايخ)
مسؤولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 

محدوددة باملميزات التالية):
 ENTREPRISE (: التسمية)

.CONSNEXT BTP
األشغال) (: االجتماعي) الهدف 

البمومية.
في) حدد  (: الشركة) اأسمال 
1.000.000)داهم موزعة إلى)10000 
داهم،) (100 حصة اجتماعية بقيمة)
قد ام احريرها بالكامل واملخصصة)
بما يتناسب مع مساهماتهم) للشركاء)

أي):
الحامل) يوسف  شواشة  السيد 
 JB26659 (اقم الوطنية  للعطاقة 

2.800)حصة.
السيد الفونزو كوسومانو الحامل)
 J006589B اقم) الوطنية  للعطاقة 

2.800)حصة.
الحامل) بوفقير  الحنفي  السيد 
 JB178 07 اقم) الوطنية  للعطاقة 

1500)حصة.
هشام) البواف  ايت  السيد 
اقم) الوطنية  للعطاقة  الحامل 

JB272538 2.900)حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أي من ااايخ وضع)

السجل التجااي
يناير) فاام  من  (: املالية) السنة 
األولى) السنة  ماعدا  ديسمبر  (31 إلى)

ابتدئ من ااايخ التسجيل.
املقر االجتماعي):)15)شااع األبطال)

شقة اقم) )أكدال الرباط.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
الحامل) يوسف  شواشة  السيد 
و) (JB26659 (للعطاقة الوطنية اقم
الحامل) كوسومانو  الفونزو  السيد 
 J006589B اقم) اإلقامة  لعطاقة 

وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة) التجااي  السجل  اقم 

التجااية بالرباط)166251.
مقتطف من أجل االشهاا

491 P

OP BOX
أيلولة اركة الهالكة نفتاحة زمامة
أيلولة اركة الهالك محمد املراك�شي

هعة حصص الشركة
انسحاب االزمي لشريكي  اثني  من 

الشركة
تبديالت االزمية للنظام األسا�شي

بتاايخ) يتراب عن عقد عرفي  (- (I

أ  السيداي  اجاء) (2022 أكتوبر) (3

قد وهعتا) املراك�شي وأمال املراك�شي،)

شركة) حصة  مائتي) 200)) مجموع 

التي ام منحها لهما عن طريق أيلولة)

شركة) (»OP BOX« شركة) في  اركة 

اأسمالها) محدودة  مسؤولية  ذات 

مقرها) الكائن  داهم،) (5.000.000

شااع) (- بالداا العيضاء) عي  السعع))

الصعاا) شجر  ممر  الشفشاوني،)

العيضاء) الداا  التجااي   السجل 

0063 3))لفائدة السيد ععد الحكيم)

املراك�شي.

II)-)إ  الجمبية البامة غير البادية)

للشركاء)املنبقدة في)3)أكتوبر)2022،)

للشركة املبينة قد):

يظلوا) أال  الواثة  قراا  سجلت 

التي) حصة  (300 ومنم) الشياع  في 

زمامة) نفتاحة  الهالكة  املكها  كانت 

البدلي) البقد  من  النااجة  بالنسب 

املؤاخ في)31)أكتوبر)2016،)لفائدة):

إلى) واثة الهالك محمد املراك�شي،)

حدود):)76)حصة.

السيد ععد الحكيم املراك�شي،)إلى)

حدود):) 6)حصة.

إلى) املراك�شي،) مامو   السيد 

حدود:) 6)حصة.

السيدة اجاء)املراك�شي،)إلى حدود:)

32)حصة.

السيدة أمال املراك�شي،)إلى حدود:)

32)حصة.



3801 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

إلى) املراك�شي،) سباد  السيدة 

حدود):)32)حصة.

في) يظلوا  أال  الواثة  قراا  سجلت 

كا ) التي  حصة  ( 76 ومنم) الشياع 

املراك�شي،) محمد  الهالك  يمتلكها 

البدلي) البقد  من  النااجة  بالنسب 

املؤاخ في)13)ديسمبر)2019،)لفائدة):

السيد ععد الحكيم املراك�شي،)إلى)

حدود):)136)حصة.

السيد مامو  املراك�شي،)إلى حدود)

: 163)حصة.

السيدة اجاء)املراك�شي،)إلى حدود)

: 68)حصة.

السيدة أمال املراك�شي،)إلى حدود)

: 68)حصة.

إلى) املراك�شي،) سباد  السيدة 

حدود):)68)حصة.

الجلسة) نفس  في  الهعة  سجلت 

املراك�شي) اجاء) السيداي   من طرف 

حصص) ملجموع  املراك�شي  وأمال 

الشركة التي منحت لهما هن طريق)
مامو ) السيد  لفائدة  التركة  أيلولة 

املراك�شي وعاينت انسحابهما التالزمي)

من الشركة.

الحكيم) ععد  السيد  قعلت 

املراك�شي بصفته شريكا.

عدلت نتيجة لذلك الفصل)7)من)

النظام األسا�شي.

ام القيام باإليداع القانوني) (- (III

املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 

 26 بتاايخ) العيضاء) للداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)855856.
املدبر

492 P

CARGILL MAROC
الزيادة في اأسمال الشركة نضيا

مع الحفاظ على الحق التفضيلي في 
االكتتاب

تبديل نظامي االزمي
أ))إ  الجمبية البامة البادية وغير)

البادية املنبقدة في)28)نوفمبر)2022 

 CARGILL«(للشركة الحاملة لتسمية

الكائن) MAROC«،)شركة مساهمة،)

زنقة) (،7 العيضاء،) بالداا  مقرها 

لطيفي املكي،)الطابق األول،) السجل)

التجااي الداا العيضاء)85 88)،)قد):

اأسمال) في  الزيادة  قرات 

داهم) (7.6 7.000 بمعلغ) الشركة 

داهم) (116. 75.000 من) لرفبه 

داهم عن طريق) (12 .122.000 إلى)

ذات) بالتكافؤ  سهم  (7.6 7 إحداث)

اكتتب) داهم كقيمة إسمية،) (1.000

عند) كاملة  قيمتها  وادفع  نضيا 

الحق) على  الحفاظ  مع  االكتتاب 

التفضيلي في االكتتاب.

الفصل) لذلك  نتيجة  عدلت 

السادف من النظام األسا�شي،)احت)

الشرط املوقف ملباينة اإلنجاز النهائي)

للزيادة في الرأسمال.

خالل) اإلدااة  مجلس  عاين  ب))

(،2022 نوفمبر) (30 بتاايخ) اجتماعه 

اأسمال) في  للزيادة  النهائي  اإلنجاز 

داهم) (12 .122.000 الشركة بمعلغ)

والتبديل التالزمي للفصل السادف)

من النظام األسا�شي.

القانوني) باإليداع  القيام  ام  ج))

املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 

 8 بتاايخ) العيضاء) للداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857709.
مجلس اإلدااة

493 P

GROUPE AGRICOLE TAZI
استقالة مدبر
اأكيد مدبر

تبديل نظامي
البادية) البامة  الجمبية  -إ   (I

في) املنبقدة  للشركاء) البادية  وغير 

الحاملة) للشركة  (2023 يناير) (2

 GROUPE AGRICOLE« لتسمية)

TAZI - GAT«)شركة ذات مسؤولية)

داهم،) (100.000 اأسمالها) محدودة 

الكائن مقرها بالداا العيضاء) سيدي)

ممر) التوفيق،) اجزئة  مبروف))
التجااي) 11) السجل  اقم) التقدم،)

الداا العيضاء)112989))قد):

أ))سجلت استقالة السيد محمد)
التازي من مهامه كمدبر.

السيد هشام حركات) أكدت  ب))
بصفته مدبرا.

الفصل) لذلك  نتيجة  عدلت  ج))
26)من النظام األسا�شي.

ام القيام باإليداع القانوني) (- (III
املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 
بتاايخ) 1  العيضاء) للداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858568.
املدبر

494 P

CFAO MOTORS MAROC
الزيادة والتخفيض في اأسمال 

الشركة املبلل بخسائر
تبديل االزمي للنظام األسا�شي

املختلطة) البامة  الجمبية  إ   أ))
املنبقدة في)30)سبتمبر)2022)للشركة)
 CFAO MOTORS«(الحاملة لتسمية
الكائن) MAROC«،)شركة مساهمة،)
مقاطبة) العيضاء،) بالداا  مقرها 
الطريق) (،11 كلم) برنو�شي،) سيدي 
الداا) التجااي  111،) السجل  اقم)

العيضاء)285 10)،)قد قرات):
الشركة) اأسمال  في  الزيادة 
لرفبه) داهم  ( 0.000.000 بمعلغ)
إلى) داهم  (92.268.000 من)
طريق) عن  داهم،) (132.268.000
ذات) جديد  سهم  ( 0.000 إحداث)
داهم) (1.000 معلغه) وحدة  ثمن 
للسهم الواحد،)دو  مكافأة إصداا،)
عند) كاملة  قيمتها  وادفع  اكتتب 
االكتتاب نضيا عن طريق املقاصة مع)
مستحقات في حساب جاا للشركاء،)
ثابتة وسائلة ومستوجعة على عااق)
الشركة،)مع إلغاء)الحق التفضيلي في)

االكتتاب.
الشرط) احت  التخفيض،)
الرأسمال) في  الزيادة  إلنجاز  املوقف 
اأسمال) من  أعاله،) إليه  املشاا 
داهم) (132.268.000 من) الشركة 
بمفبول) داهم،) (89.66 .000 إلى)
إلى) املرحلة  الخسائر  امتصاص 

حدودها.

ب))عاين مجلس اإلدااة بتاايخ)18 
يناير)I (،2023))اإلنجاز النهائي للزيادة)
 132.268.000 إلى) الرأسمال  في 
إلى) الرأسمال  اخفيض  ((II (،داهم
التبديل) ((III و داهم،) (89.66 .000
التالزمي للفصل السادف من النظام)

األسا�شي.
القانوني) باإليداع  القيام  ام  ج))
املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 
بتاايخ العيضاء) للداا   التجااية 
  1)فبراير)2023)احت اقم)858569.

مجلس اإلدااة

495 P

ESTRELLIS
 Devenue »GRANT(THORNTON

 BUSINESS PROCESS
»SOLUTIONS

الزيادة في اأسمال الشركة 
قعول شريك جديد

اعتماد تسمية جديدة
اعتماد شكل شركة ذات مسوؤلية 

محدودة متبددة األشخاص
إعادة صياغة النظام األسا�شي

بتاايخ) قرااات  بموجب  (- (I 
16)يناير)2023)فإ  الشريك الوحيد)
ذات) شركة  (،»ESTRELLIS« لشركة)
وحيد،) بشريك  محدودة  مسؤولية 
الكائن) داهم،) (100.000 اأسمالها)
(- مقرها بالداا العيضاء،) املباايف))
اجزئة منازل،)جزأة)17،)زنقة البشير)
الطابق) (،23 مركز اللوفر اقم) لبلج،)
الداا) التجااي  الرابع،) السجل 

العيضاء)0307  )،)قد):
أ))قرا الزيادة في اأسمال الشركة)
 666.700 داهم إلى) (566.700 بمعلغ)
 5.667 إصداا) طريق  عن  داهم،)
حصة شركة بالتكافؤ ذات)100)داهم)
كقيمة إسمية للحصة الواحدة،)التي)
من) قيمتها  ودفع  فواا  اكتتابها  ام 

طرف شخص اعتعااي.
لقيمة) الكلي  الدفع  عاين  ب))
طريق) عن  جديدة  حصة  (5.667
بنكي) دائنية حساب  في  نقدا  الدفع 
بنك) لدى  الغرض  لهذا  مفتوح 

الشركة.
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الفواي) اإلنجاز  واالزميا  ج))

اأسمال) في  الزيادة  لهذه  والنهائي 

الشركة إلى)666.700)داهم.

جديدا) شريكا  بصفته  قعل  د))

 FIDAROC« شركة) للشركة،)

.»GRANT THORNTON

من  السابع  الفصل  عدل  هـ) 

النظام األسا�شي.

كتسمية  االعتماد  قرا  و) 

 GRANT THORNTON« جديدة 

 BUSINESS PROCESS

وعوض  مكا    »SOLUTIONS

»ESTRELLIS«)املستبملة سابقا.

زايات) ا�شى  السيد  أكد  ح))

بصفته مدبرا ملدة غير محددة.

اعتمد) نتيجة للقرااات السابقة،)

شكل شركة ذات مسؤولية محدودة)

صياغة  وإعادة  األشخاص  متبددة 

النظام األسا�شي االزميا.

القانوني) باإليداع  القيام  ام  (- (II

املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 

 7 بتاايخ) العيضاء) للداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)56 857.
املدبر

496 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 CENTRE DE NEPHROLOGIE

ET DE DIALYSE ARRAHMA
ش.ذ.م.م. ذات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : زاوية شااع محمد 

الخامس وزنقة محمد القري، مركز 

السالم، عمااة ب، الطابق األا�شي، 

متجر اقم ب 2 وب 3، القنيطرة

شركة) اأسيس  لبقد  اعبا 

 CENTRE DE NEPHROLOGIE«

 »ET DE DIALYSE ARRAHMA

اقرا اأسيس) (،2023 يناير) (2 بتاايخ)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد،)مميزاتها هي كالتالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

 CENTRE DE (: التسمية)

 NEPHROLOGIE ET DE DIALYSE

.ARRAHMA

مركز أمراض) (: املوضوع الرئي�شي)

الكلى واصفية الدم.

املقر االجتماعي): زاوية شااع محمد 

الخامس وزنقة محمد القري، مركز 

السالم، عمااة ب، الطابق األا�شي، 
متجر اقم ب 2 وب 3، القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
السنة) ابتدئ  (: املالية) السنة 
في وانتهي  يناير  فاام  في   املالية 

 31)ديسمبر من نفس السنة.
اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 
داهم) (100.000 معلغ) في  الشركة 
1.000)حصة اجتماعية) مقسمة إلى)

من فئة)100)داهم للواحدة.
الشكل) على  الحصص  اخصص 

التالي):
البنوا ) بشرى،) الدكالي  السيدة 
 ،6 شقة) الفطواكي،) حما   (،73

القنيطرة : 1.000)حصة اجتماعية.
املجموع):)1.000)حصة اجتماعية.
بشرى،) الدكالي  السيدة  (: اإلدااة)
اقم) الوطنية  للعطاقة  الحاملة 

.CD85912
القانوني) اإليداع  ام  وقد 
باملحكمة) الشركة  لقواني  
بتاايخ) بالقنيطرة   االبتدائية 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13
السجل) بملف  (2023/9 307

التجااي اقم)68201.
497 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

VAPELIK
املقر االجتماعي : عمااة باب ازق، 

الطابق األا�شي، متجر اقم 1،
 شااع عالل بن ععد هللا 

الشفشاوني، سوق أابباء الغرب
شركة) اأسيس  لبقد  اعبا 

(،2023 يناير) (10 بتاايخ) (»VAPELIK«

اقرا اأسيس شركة ذات املسؤولية)

الوحيد،) الشريك  ذات  املحدودة 

مميزاتها هي كالتالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
.VAPELIK(:(التسمية

بيع السجائر) (: املوضوع الرئي�شي)
اإللكترونية.

املقر االجتماعي): عمااة باب ازق، 
الطابق األا�شي، متجر اقم 1، شااع 
عالل بن ععد هللا الشفشاوني، سوق 

أابباء الغرب.
املدة):)99)سنة.

السنة) ابتدئ  (: املالية) السنة 
في وانتهي  يناير  فاام  في   املالية 

 31)ديسمبر من كل سنة.
اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 
داهم) (10.000 معلغ) في  الشركة 
مقسمة إلى)100)حصة اجتماعية من)

فئة)100)داهم للواحدة.
الشكل) على  الحصص  اخصص 

التالي):
السيد املامو  مستبي ،)البنوا )
الشرقية،  الرامي  بئر  (،322 اقم)

القنيطرة : 100)حصة اجتماعية.
املجموع):)100)حصة اجتماعية.

ععد) املامو   السيد  (: اإلدااة)
الحامل للعطاقة الوطنية اقم) االله،)
أابباء) بسوق  القاطن  (،LC15660
ااشفي ،) بن  يوسف  شااع  الغرب،)

عمااة الرميقي،)اقم)2.
وقد ام اإليداع القانوني لقواني )
االبتدائية) باملحكمة  الشركة 
بتاايخ) الغرب  أابباء)  بسوق 
13)فبراير)2023)احت اقم)2023/21.
498 P

أنترفيد مااوك
273)شااع محمد الخامس الداا العيضاء

PROTECTION GROUPE 
INDUSTRIEL

»P.G.I«
SARL

شركة محدودة املسؤولية
اأسمالها : 900.000 داهم

مقر الشركة : الداا العيضاء كلم 11 
الطريق الساحلي املنطقة الصناعية 

عي  السعع

السجل التجااي اقم 8185 
بتاايخ الوحيد  الشريك   قرا 

 12)أكتوبر)2022،)تسجيل):
1)-)زيادة اأف املال من)100.000 
داهم عن طريق) (900.000 داهم إلى)
مقاصة الحسابات الجااية للشركاء.)
 800 وامت الزيادة من خالل إنشاء)
اعلغ) اسمية  بقيمة  جديدة  حصة 

1.000)داهم لكل منها.
النظام) من  (6 املادة) تبديل  (- (2

األسا�شي.
3)-)احيي  النظام األسا�شي.

ام اإليداع القانوني بكتابة ضعط)
العيضاء) بالداا  التجااية  املحكمة 
اقم) احت  (2022 نوفمبر) (26 بتاايخ)

.8 6290
عن موجز وإشااة

499 P

أنترفيد مااوك
273)شااع محمد الخامس الداا العيضاء

GENERALE DE MATERIEL 
ET REALISATION TECH-

NIQUE GERMAT
شركة مساهمة

اأسمالها : 150.000.  داهم
مقر الشركة : 62 شااع عقعة ابن 

نافع، الداا العيضاء
السجل التجااي اقم 53383

 15 بتاايخ) اإلدااة  مجلس  عاين 
زيادة) من  االنتهاء) (،2022 نوفمبر)
 10. 18.200 بمعلغ) املال  اأف 
داهم) ( .150.000 من) ليرافع  داهم 
طريق) عن  داهم  (1 .568.200 إلى)
مقاصة ديو  سائلة ومستحقة.)وام)
طريق) عن  املذكواة  الزيادة  إنجاز 
سهم جديد بقيمة) (10 .182 إنشاء)

100)داهم لكل منها.
من) (7 املادة) تبديل  ام  وبالتالي،)

النظام األسا�شي.
ام اإليداع القانوني بكتابة ضعط)
العيضاء) بالداا  التجااية  املحكمة 
احت اقم) (2022 ديسمبر) (22 بتاايخ)

.851 3 
عن موجز وإشااة

500 P
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أنترفيد مااوك

273)شااع محمد الخامس الداا العيضاء

ALSTOM CABLIANCE
SA

شركة مساهمة
اأسمالها : 65.000.000 داهم

املقر الرئيس : فاف، الحي الصناعي 

سيدي إبراهيم، مقاطبة سايس

السجل التجااي اقم 37399

:)سجل الجمع البام البادي) أوال)

 2022 سبتمبر) (22 بتاايخ) املنبقد 

القرااات التالية ببد انتهاء)فترة والية)

املتصرفي ):

-)عدم اجديد والية املتصرفي ) (1
طااق) ومحمد  غالمي  الدين  نوا  (:

هرادي واوفيق فتحي).

مراد) املتصرف  اجديد والية  (- (2
احمو ).

3)-)تبيي  متصرفي  جدد):

 Mehdi (ساهل مهدي  السيد 

املقيم) الجنسية،) مغربي  (،(SAHEL

في الداا العيضاء،)اجزئة بونتو اومانو)

الهادي) ععد  شااع  (،21 اقم) فيال 

بوطالب أنفا.

فرنسية) كاايرا  بيااريس  السيدة 

 29 فرنسا،) في  املقيمة  الجنسية،)
إيكس أو ) (13100 شااع دواايزو ،)

بروفانس.

مغربية) اشكاامو  هدى  السيدة 

املقيمة في الداا العيضاء،) الجنسية،)
(،5 زنقة علي ععد الرزاق الطابق) (5

الشقة)10،)املباايف.

فرن�شي) جوزيل  فيردي  السيد 

الجنسية،)املقيم في فرنسا،)10)سيتي)

دو اريفيز،)75009)باايس.

ام) الذين  للمتصرفي   سيكو  

املبيني ) واملتصرفي   واليتهم  اجديد 

حتى) أي  سنوات،) (6 ملدة) افويض 

الذي) البادي  البام  الجمع  انبقاد 

املالية) السنة  حسابات  في  سيبت 

املنتهية في)31)مااف)2028.

ام اإليداع القانوني بكتابة ضعط)

بتاايخ بفاف  التجااية   املحكمة 

 29)ديسمبر)2022)احت اقم)5532.

بتاايخ اإلدااة  مجلس  قرا  (- (2 
 22)سبتمبر)2022،)تسجيل):

الدين) نوا  السيد  استقالة  (- (1
ملجلس) كرئيس  مهامه  من  غالمي 

اإلدااة.
إدااة) مجلس  ائيس  تبيي   (- (2

جديد):)السيد مهدي ساهل.
(: عام) كمدير  مهامه  اجديد  (- (3

السيد عادل الداكري.
ام اإليداع القانوني بكتابة ضعط)
بتاايخ بفاف  التجااية   املحكمة 
 29)ديسمبر)2022)احت اقم)5519.

عن موجز وإشااة

501 P

أنترفيد مااوك

273)شااع محمد الخامس الداا العيضاء

 ALSTOM TRANSPORT
MAROC

SA
شركة مساهمة

اأسمالها : 101.509.500 داهم
املقر الرئيس : الداا العيضاء، الطابق 

األول من املعنى الرئي�شي للمجمع 
البقااي الكائن في بوسكواة طريق 

P3011
السجل التجااي اقم 5 2969

البام) الجمع  من  كل  قرا  (: أوال)
البادي واالستثنائي املنبقدين بتاايخ)

20)سبتمبر)2022)تسجيل):
قراا عدم حل الشركة معكرا) (- (1
واستمراا الشركة بالرغم من خسااة)

أكثر من) /3)اأسمالها.
 LORELEC 2)-)تغيير ممثل شركة)
فصاعدا) اآل   من  سيكو   والذي 

السيد فيردي جوزيل.
والية) فترة  انتهاء) ببد  (- (3

املتصرفي ،)قرا الجمع البام):
املتصرفي ) والية  اجديد  عدم 
 Nourddine (غالمي الدين  نوا  (:
 Mourad ( ومراد احمو ((RHALMI

.(RAHMOUNE
شركة) (: املتصرف) والية  اجديد 
فيردي) بالسيد  ممثلة  (LORELEC

جوزيل.

تبيي  متصرفي  جدد):

 Mehdi (ساهل مهدي  السيد 

املقيم) الجنسية،) مغربي  (،(SAHEL

في الداا العيضاء،)اجزئة بونتو اومانو)

الهادي) ععد  شااع  (،21 اقم) فيال 

بوطالب أنفا.

 Béatrice (السيدة بيااريس كاايرا

الجنسية،) فرنسية  (،(CARREIRA

شااع) (29 فرنسا،) في  املقيمة 

أو ) إيكس  (13100 دواايزو ،)

بروفانس.

 Houda (السيدة هدى اشكاامو

الجنسية،) مغربية  (،(CHKARMOU

املقيمة في الداا العيضاء،)5)زنقة علي)

(،10 الشقة) (،5 ععد الرزاق الطابق)

املباايف.

ام) الذين  للمتصرفي   سيكو  

املبيني ) واملتصرفي   واليتهم  اجديد 

حتى) أي  سنوات،) (6 ملدة) افويض 

الذي) البادي  البام  الجمع  انبقاد 

املالية) السنة  حسابات  في  سيبت 

املنتهية في)31)مااف)2028.

ام اإليداع القانوني بكتابة ضعط)

العيضاء) بالداا  التجااية  املحكمة 

احت اقم) (2022 ديسمبر) (15 بتاايخ)

.850386

قرا مجلس اإلدااة بتاايخ) (: ثانيا)

20)سبتمبر)2022،)تسجيل):

1)-)إنهاء)مهام الرئيس املدير البام)

:)السيد نوا الدين غالمي.

2)-)تبيي  ائيس مدير عام جديد):)

السيد مهدي ساهل.

مع جميع الصالحيات التي ينص)

عليها النظام األسا�شي.

ام اإليداع القانوني بكتابة ضعط)

العيضاء) بالداا  التجااية  املحكمة 

احت اقم) (2022 ديسمبر) (15 بتاايخ)

.850 88
عن موجز وإشااة

502 P

BORJ LAAZIZ TRAVAUX
في) مسجل  عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) قد  بالرباط  (،2023 يناير) (31
احمل) لشركة  األسا�شي  القانو  

الخصائص التالية):
 BORJ LAAZIZ (: التسمية)

.TRAVAUX
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.
أو) أعمال  (: االجتماعي) الهدف 

إنشاءات متنوعة) مقاول).
استيراد واصدير.

اأف املال):)10.000)داهم مقسمة)
داهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)
للحصة الواحدة موزعة على الشكل)

التالي):
املصطفى صابر):)5.000)داهم.
لبزيز البرفاوي):)5.000)داهم.

التأسيس) من  سنة  (99 (: املدة)
النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
5،)شااع سيام،) (: املقر االجتماعي)
الطابق األول،)شقة)1،)ديوا الجامع،)

الرباط.
املسيرا ):)املصطفى صابر ولبزيز)

البرفاوي.
(: التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 

.166109
503 P

CERES OVERSEAS
SARL AU

الوحيد) الشريك  قراا  على  بناء)
بتاايخ)12)يناير)2023)اقرا ما يلي):

1)-)افويت حصص):
ععد) السبيدي  السيد  افويت 
من) اجتماعية  حصة  (500 البزيز)
السيدة) لفائدة  حصة  (1000 أصل)

باللي نجاة.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
سهم من) (1000 داهم مقسمة على)

فئة)100)داهم موزعة كاآلتي):
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(: البزيز) ععد  السبيدي  السيد 

50.000)داهم.

 50.000 (: نجاة) باللي  السيدة 

داهم.

املجموع):)100.000)داهم.

2)-)قرا الشريك الوحيد تغيير اسم)

CERES OVERSEAS(:(الشركة من

 SAMA (: التالي) باإلسم 

.DIFFUSION

القانوني) الشكل  احويل  (- (3

مسؤولية) ذات  شركة  من  للشركة 

محدودة للشريك الوحيد إلى شركة)

ذات مسؤولية محدودة.

 )-)قرا الشريك الوحيد االستمراا)

وتبيي ) للشركة  كمسير  البمل  في 

السيدة باللي نجاة أيضا كمسيرة ملدة)

غير محدودة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)692  1.

504 P

STE HIGHTEC FIL
SARL AU

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 3 بتاايخ) غير البادي بالداا العيضاء)

بالنسعة) االافاق  ام  (،2022 نوفمبر)

للشركة ذات الخصائص التالية على)

ما يلي):

مسؤولية) ذات  شركة  حل 

محدودة لشريك واحد.

أنا املوقع أسفله):

مغربي) احمد،) كاو   السيد  (- (1

 1963 بتاايخ) املزداد  الجنسية 
اافئيل) (2 الكرامة) بإقامة  الساكن 

مريسكال شقة) 1)الطابق)2)اب الداا)

الوطنية) للعطاقة  الحامل  العيضاء)
.BK85200(اقم

فيل) هيتيك  شركة  (: التسمية)

 STE HIGHTEC FIL SARL ش.م.م)

.AU

ألغواا  شااع   1  : التصفية  مقر 

سيدي مومن اقامة الياسمي  اقم ب 

211ذ الداا العيضاء.

القائم  احمد  كاو   السيد  عي  
بأعمال التصفية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
بالداا) التجااية  للمحكمة  الضعط 
 2023 فبراير) فاام  بتاايخ  العيضاء)

احت اقم)856680.
505 P

ALLIANCES DARNA
SA

برأسمال قداه 857.000.000 داهم
املقر االجتماعي : منطقة التجهيز 
السياحي أكدال إقامة النقطرة 

مراكش
السجل التجااي 35623
مباينة استقالة متصرف

اإلدااة) مجلس  قراا  على  بناء)
ام) (2022 19)ديسمبر) الصادا بتاايخ)

ااخاذ القرااات التالية):
علي) السيد  استقالة  مباينة 
كمتصرف) مهامه  من  شقرو  

للشركة.
من) الالزمة  السلطات  افويض 

أجل اإلجراءات القانونية.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
باملحكمة) التجااي  للسجل  الضعط 
فبراير) (15 بتاايخ) بمراكش  التجااية 
2023)احت اقم) 81  1)والتصريم)
اقم) احت  التاايخ  بنفس  بالتبديل 

.2003
للنسخة واإلشااة

الرئيس املدير البام

506 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
NEJMAT SAISS

SA
برأسمال قداه 32.500.000 داهم
املقر االجتماعي : اقم 16 زنقة علي 
ععد الرزاق املباايف الداا العيضاء

السجل التجااي 979 17
اجديد انتداب متصرفي  ومدة 

انتداب الرئيس املدير البام
البامة) الجمبية  قراا  على  بناء)
يونيو) (30 بتاايخ) الصاداة  البادية 
2022،)وقراا مجلس اإلدااة الصادا)
ااخاذ) ام  (2022 يوليو) فاام  بتاايخ 

القرااات التالية):

املتصرفي ) انتداب  مدة  اجديد 

سنوات) ستة  ملدة  ذكرهم  التالي 

اجتماع) اختتام  لغاية  أي  جديدة 

املدعوة) البادية  البامة  الجمبية 

املالية) السنة  حسابات  في  للعث 

املنتهية في)31)ديسمبر)2027.

السيد يوسف قعاج.

 ALLIANCES DARNA AL شركة)

.AOUAYEL IMMOBILIER

اجديد مدة انتداب الرئيس املدير)

البام السيد يوسف قعاج وذلك ملدة)

انتدابه كمتصرف.

من) الالزمة  السلطات  افويض 

أجل اإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

باملحكمة) التجااي  للسجل  الضعط 

بتاايخ) العيضاء) بالداا   التجااية 

16)فبراير)2023)احت اقم)5 8590 

التاايخ) بنفس  بالتبديل  والتصريم 

احت اقم)6601.
للنسخة واإلشااة

الرئيس املدير البام

507 P

 ATELIER D’ARCHITECTURE

LAMIRI ABDELLAH
شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشريك واحد

 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير) (3 واملسجل في) (2022 ديسمبر)

2023)بالرباط اأسست الشركة ذات)

الخصائص التالية):

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة بشريك واحد.

مهندف) (: االجتماعي) الهدف 

مبمااي.
داهم) (10.000 (: اأسمال الشركة)

اجتماعية) حصة  (100 إلى) مقسمة 

بقيمة)100)داهم للحصة موزعة كما)

يلي):

 100 (: البلوي ععد هللا) البميري 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
شقة) (30 اقامة) (: املقر االجتماعي)
الوكيلي) احمد  موالي  زنقة  (8 اقم)

حسا  الرباط.
التجااي) بالسجل  التقييد  اقم 
باملحكمة التجااية بالرباط)165991.
508 P

BTP OUBNEG
اأسيس شركة 

بتاايخ) البرفي  للبقد  اعبا 
قواني ) وضع  ام  (03/02/2023

الشركة ذات املميزات التالية):
BTP OUBNEG(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
يتبلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خااجه):)
جميع األنشطة املتبلقة بالعناء.

الضعاط) نادي  (: االجتماعي) املقر 
عمااة)02)االشقة)03)البيو .

معلغ) في  حدد  (: الرأسمال)
إلى) مقسمة  داهم  (1.000.000
10.000)حصة من فئة)100)للواحدة)
في ملك السيد ععد الرحما  تغمرت.

السيد) تسيير من طرف  (: اإلدااة)
ععد الرحما  تغمرت.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )
اقم) احت  (1 /02/2023 بتاايخ)
اقم) اجااي  سجل  ( 0  /2023

.  6 1
509 P

MAR FRUITS
تبديالت قانونية 

.MAR FRUITS(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
شااع مكة عمااة) (: املقر الرئي�شي)
 17 اقم) الثالث  الطابق  األوقاف 

البيو .
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الجمع) ملداوالت  طعقا  (: املوضوع)

الغير عادي بتاايخ)10/02/2023)قرا)

املشااكو  ما يلي):

طرف) من  حصة  (500 افويت)

السيد حميد الشايق إلى السيد مراد)

نبانة.

استقالة السيد حميد الشايق من)

منصعه كمسير.

تبيي  السيد مراد نبانة كمسير)

وشريك وحيد للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

املسؤولية) ذات  شركة  ليصعم 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.

تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى)

البنوا  التالي):)الحي الحجري اقم)66 

البيو .

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )

اقم) احت  (16/02/2023 بتاايخ)

. 062/2023

510 P

TAHIM CAR
اأسيس شركة 

بتاايخ) البرفي  للبقد  اعبا 

قواني ) وضع  ام  (01/02/2023

الشركة ذات املميزات التالية):

.TAHIM CAR(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

الشريك) وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

يتبلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خااجه):)

كراء)السيااات بدو  سائق.

حي الفتم شااع) (: املقر االجتماعي)

عكاد اقم)01 )البيو .

الرأسمال):)حدد في معلغ)100.000 

حصة من) (1.000 داهم مقسمة إلى)

السيد) ملك  في  للواحدة  (100 فئة)

الطاهر فهيم.

تسيير من طرف السيدة) (: اإلدااة)

دنيا موطيع.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 
الضعط باملحكمة االبتدائية بالبيو )
اقم) احت  (0 /01/2023 بتاايخ)
اقم) اجااي  سجل  (3697/2023

.  207
510P مكرر

 STE DE DISTRIBUTION
IDLABID

شركة ذات مسٶولية محدودة 
بشريك وحيد 

اأسمالها : 100.000 داهم
املقر االجتماعي : زنقة سمية، 

عمااة 82 الطابق االثاني، اقم  ، 
حي النخيل، الداا العيضاء 

اأسيس
بمقت�شى عقد عرفي يحمل ااايخ)
العيضاء،) بالداا  (2023 يناير) (18
مسٶولية) ذات  شركة  اأسيس  ام 
مميزاتها) وحيد  بشريك  محدودة 

كالتالي):
مسٶولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة بشريك وحيد.
 STE DE (: التسمية)

.DISTRIBUTION IDLABID
داخل) الشركة  غرض  (: الغرض)
املغرب وخااجه باألصالة عن نفسها)
سواء) أو بالنيابة عن أطراف أخرى،)
الطعيبيي ) لألشخاص  بالنسعة 
واالعتعاايي  في إطاا القانو  الخاص)

أو البام هو كاألتي):
االستيراد،)التصدير والتوزيع.

ومواد) الغدائية  املواد  اجااة 
التنظيف.

البمليات) جميع  البموم،) وعلى 
البقااية) الصناعية،) التجااية،)
واملالية التي لها صلة معاشرة أو غير)
التي) أو  أعاله  باألهداف  معاشرة،)

بإمكانها املساهمة في احقيقها.
العيضاء،) الداا  (: املقر االجتماعي)
الطابق) عمااة82،) سمية،) زنقة 

الثاني،)اقم) ،)حي النخيل.
من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التقييد بالسجل التجااي.

اأسمال) حدد  (: الشركة) اأسمال 
مقسم) داهم  (100.000 في) الشركة 
داهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)
ومحراة) مكتتعة  الواحدة  للحصة 

كليا.
مسير) لعيد  الطاهر  السيد  عي  
غير) ملدة  وذلك  للشركة  وحيد 

محدودة.
بالسجل) الشركة  اقييد  ام 
بالداا) التجااية  للمحكمة  التجااي 
2023)احت) 7)فبراير) العيضاء)بتاايخ)

اقم)571063.
للعيا  والنشر
املسير الوحيد

511 P

AGENCE PUERTA REAL
 S.A.R.L

اأسيس شركة
في) مؤاخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إيداع  ام  (،28/12/2022
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات التالية):
 AGENCE PUERTA (: التسمية)

.REAL S.A.R.L
الهدف):)جميع البمليات املتبلقة)

بالتبليم البالي الخاص.
شااع أنفا) (209 (: املقر االجتماعي)
املباايف) (1 الطابق) بومر�شي  زنقة 

الداا العيضاء.
من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
 100.000.00 في) محدد  االجتماعي 
حصة) (1000 إلى) مقسم  داهم 
داهم) (100 فئة) من  اجتماعية 

للواحدة مكتتعة ومحراة بالكامل.
السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)
االجتماعية من فاام يناير وانتهي في)

31)ديسمبر.
السيد) تبيي   ام  (: التسيير)
جونااا ) بوستوف  كونتريراف 
 CONTRERAS BUSTOS
عمر) شريع  والسيد  (JONATAN

مسيرا  للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  التجااي 
 9/02/2023 بتاايخ) بالداا العيضاء)

احت اقم)857825.
ملخص قصد النشر

512 P

KISKOT 
 SARL A A.U

اأسيس شركة 
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بمدينة) ومسجل  (18/01/2023
ذات) شركة  اأسيس  ام  طنجة،)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):)
.KISKOT SARL A A.U((:(التسمية

اأسمالها قداه):)50.000)داهم.
اجزئة الواود) (: مقرها االجتماعي)
مكادة) بني  (269 القطبة) البوامة 

طنجة.
من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي.)
املوضوع):

املنسوجات) من  املالبس  صنع 
واملواد األخرى.

عمل مخصص على مواد اخص)
من) لكل  لالااداء) جاهزة  اآلخرين 

الرجال والنساء.
استيراد واصدير.

اأف املال):)50.000)داهم مقسمة)
داهم) (100 حصة من فئة) (500 إلى)

للحصة.
الشريك الوحيد):

الحاملة) البيساتي  نادية  السيدة 
اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 
R275511)مغربية،)الساكنة بتجزئة)
بطابق) (62 اقم) القدف  مريم شااع 
500)حصة) طنجة امتلك) (3 شقة) (2

اجتماعية.)
:)ام تبيي  السيدة نادية) التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  البيساتي 

محدودة.
الشريك) لفائدة  كلها  (: األاباح)
املدخرات) نقص  ببد  الوحيد 

القانونية)5%.
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من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية) باملحكمة  الضعط 
8/02/2023)احت) بشفشاو  بتاايخ)

اقم)262560/2023.
513 P

ELATTAR MOD 
SARL A A.U 

 اأسيس شركة 
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بمدينة) ومسجل  (17/01/2023
ذات) شركة  اأسيس  ام  طنجة،)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):)
 ELATTAR MOD (: التسمية)

.SARL A A.U
اأسمالها قداه):)10.000)داهم.)

اجزئة الواود) (: مقرها االجتماعي)
مكادة) بني  (269 القطبة) البوامة 

طنجة.
من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي.
املوضوع):

املنسوجات) من  املالبس  صنع  (-
واملواد األخرى.

-)عمل مخصص على مواد اخص)
من) لكل  لالااداء) جاهزة  اآلخرين 

الرجال والنساء.
-)استيراد واصدير.

اأف املال):)10.000)داهم مقسمة)
داهم) (100 حصة من فئة) (100 إلى)

للحصة.
الشريك الوحيد):

الحامل) البطاا  احمد  السيد 
اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 
بحي) الساكن  مغربي،) (K226606
بير) (5 اقم) زنقة) 10) قدوا  الحاج 
حصة) (100 يمتلك) طنجة  الشيفا 

اجتماعية.)
ام تبيي  السيد احمد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  البطاا 

محدودة.

الشريك) لفائدة  كلها  (: األاباح)

املدخرات) نقص  ببد  الوحيد 

القانونية)5%.

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط 

9/02/2023)احت) بشفشاو  بتاايخ)
اقم)262611/2023.

514 P

 MAZARMOD
SARL A A.U 

 اأسيس شركة 

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمدينة) ومسجل  (17/01/2023

ذات) شركة  اأسيس  ام  طنجة،)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):)

 MAZARMOD SARL((:(التسمية

 .A AU
اأسمالها قداه):)50.000)داهم.

اجزئة الواود) (: مقرها االجتماعي)

مكادة) بني  (269 القطبة) البوامة 

طنجة.

من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي.

املوضوع):

املنسوجات) من  املالبس  صنع 

واملواد األخرى.

عمل مخصص على مواد اخص)

من) لكل  لالااداء) جاهزة  اآلخرين 

الرجال والنساء.

استيراد واصدير.
اأف املال):)50.000)داهم مقسمة)

داهم) (100 حصة من فئة) (500 إلى)

للحصة.

الشريك الوحيد):

السيد نبيل مزاا الحامل لعطاقة)

 CB177306 اقم) الوطنية  التبريف 

الزمواي) بتجزئة  الساكن  مغربي،)
طنجة) (37 اقم) ( 0 الزنقة) البوامة 

يمتلك)500)حصة اجتماعية.)

نبيل) السيد  تبيي   ام  (: التسيير)
مزاا مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
الشريك) لفائدة  كلها  (: األاباح)
املدخرات) نقص  ببد  الوحيد 

القانونية)5%.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية) باملحكمة  الضعط 
9/02/2023)احت) بشفشاو  بتاايخ)

اقم)262609/2023.
515 P

MED & WAN MOUDATIX
 S.A.R.L

 اأسيس شركة 
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بمدينة) ومسجل  (17/01/2023
ذات) شركة  اأسيس  ام  طنجة،)
مسؤولية محدودة خصائصها كالتالي):
 MED( &( WAN (: التسمية)

.MOUDATIX S.A.R.L
اأسمالها قداه):)20.000)داهم.

اجزئة الواود) (: مقرها االجتماعي)
مكادة) بني  (269 القطبة) البوامة 

طنجة.
من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي.)
املوضوع):

املنسوجات) من  املالبس  صنع 
واملواد األخرى

عمل مخصص على مواد اخص)
من) لكل  لالااداء) جاهزة  اآلخرين 

الرجال والنساء.
استيراد واصدير.

الرأسمال االجتماعي و الشركاء):
مقسمة) داهم  (20.000 في) حدد 
إلى)200)حصة اجتماعية موزعة على)

الشكل التالي):
الحامل) املساوي  مروا   السيد 
اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 
حي) الساكن  مغربي،) (،KB101307
طنجة) (6 اقم) (50 زنقة) السبادة) )

يمتلك)100)حصة اجتماعية.

الحامل) الحدو�شي  احمد  السيد 

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

ابن) حي  الساكن  R3536 3مغربي،)

طنجة.) (8 اقم) (1 1 زنقة) بطوطة 

يمتلك)100)حصة اجتماعية.

:)ام تبيي  السيد مروا ) التسيير)

الحدو�شي) احمد  والسيد  املساوي 

كمسيرين مشتركي  للشركة ملدة غير)

محدودة.

:)كلها لفائدة الشركاء)ببد) األاباح)

نقص املدخرات القانونية)5%. 

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 

31)ديسمبر من) فاام يناير و انتهي في)

كل سنة ما عدا السنة األولى ابتدئ)

من ااايخ التأسيس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط 

8/02/2023)احت) بشفشاو  بتاايخ)

اقم)262559/2023.

516 P

HUILERIE HAJRAT DBAR 
SARL 

اأسيس شركة 

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمدينة) ومسجل  (19/01/2023

ذات) شركة  اأسيس  ام  شفشاو ،)

خصائصها) محدودة  مسؤولية 

كالتالي):)

 HUILERIE HAJRAT(: التسمية.)

.DBAR SARL

اأسمالها قداه):)100.000)داهم.)

مقرها االجتماعي):)الشقة بالطابق)

محمد) بشااع  الكائنة  للعناية  األول 

الخامس حي الشرفاء)شفشاو .

من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي.)

:)صنع الزيت عن طريق) املوضوع)

عملية الضغط املستمر.

واستخالص) الزيتو   طحن  (•

زيوت الزيتو .

•)تغليف وتسويق زيوت الزيتو .
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الرأسمال االجتماعي والشركاء):

داهم مقسمة) (100.000 حدد في)

موزعة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

على الشكل التالي):

 السيد الحاجي منصف الحامل لعطاقة

 CD286797 التبريف الوطنية اقم)

يمتلك)150)حصة اجتماعية.

الحاملة) الحاجي  اسالم  السيدة 

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

حصة) (150 امتلك) (CD289 91

اجتماعية.

الحاملة) الحاجي  فاطمة  السيدة 

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

حصة) (150 امتلك) (CD28679 

اجتماعية.

عنه) قاصرينوب  يحيى  الحاجي 

السيد محمد الحاجي الحامل لعطاقة)

 LC   81 9 اقم) الوطنية  التبريف 

يمتلك)50)حصة اجتماعية.)

الحاجي عمرا  قاصر ينوب عنه)

السيد محمد الحاجي الحامل لعطاقة)

 LC   81 9 اقم) الوطنية  التبريف 

يمتلك)150)حصة اجتماعية.

الحامل) الحاجي  محمد  السيد 

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

حصة) (250 يمتلك) (LC   81 9

اجتماعية.

ام تبيي  السيد محمد) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  الحاجي 

محدودة.)

:)كلها لفائدة الشركاء)ببد) األاباح)

نقص املدخرات القانونية)5%. 

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 

31)ديسمبر من) فاام يناير و انتهي في)

كل سنة ما عدا السنة األولى ابتدئ)

من ااايخ التأسيس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط 

6/02/2023)احت) بشفشاو  بتاايخ)

اقم)178/2023.

517 P

IMBRO STYLE 
SARL A A.U

 اأسيس شركة 
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بمدينة) ومسجل  (17/01/2023
ذات) شركة  اأسيس  ام  طنجة،)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):)
 IMBRO STYLE ( (: التسمية)

.SARL A A.U
اأسمالها قداه):)80.000)داهم.

اجزئة الواود) (: مقرها االجتماعي)
مكادة) بني  (269 القطبة) البوامة 

طنجة.
من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي.
املوضوع):

املنسوجات) من  املالبس  صنع  (-
واملواد األخرى.

-)عمل مخصص على مواد اخص)
من) لكل  لالااداء) جاهزة  اآلخرين 

الرجال والنساء.
-)استيراد واصدير.

داهم) (80.0000 (: املال) اأف 
مقسمة إلى)800)حصة من فئة)100 

داهم للحصة.
الشريك الوحيد):

الحامل) بروحو،) مباد  السيد 
اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 
بحي) الساكن  مغربي،) (KB33801
الحاج مختاا شااع)68)اقم)2 )طنجة.)

يمتلك)800)حصة اجتماعية.)
ام تبيي  السيد مباد) (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرا  بروحو 

محدودة.
الشريك) لفائدة  كلها  (: األاباح)
املدخرات) نقص  ببد  الوحيد 

القانونية)5%.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية) باملحكمة  الضعط 
 01/02/2023 بتاايخ) بشفشاو  

احت اقم)262279/2023.
518 P

NEIMATEX 
SARL A A.U

 اأسيس شركة 
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
بمدينة) ومسجل  (17/01/2023
ذات) شركة  اأسيس  ام  طنجة،)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالتالي):)
 NEIMATEX  SARL A (: التسمية)

.A.U
اأسمالها قداه):)80.000)داهم.)

اجزئة الواود) (: مقرها االجتماعي)
مكادة) بني  (269 القطبة) البوامة 

طنجة.
من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي.)
املوضوع):

املنسوجات) من  املالبس  صنع  (-
واملواد األخرى.

-)عمل مخصص على مواد اخص)
من) لكل  لالااداء) جاهزة  اآلخرين 

الرجال والنساء.
-)استيراد واصدير.

اأف املال):)80.000)داهم مقسمة)
داهم) (100 حصة من فئة) (800 إلى)

للحصة.
الشريك الوحيد):

الحامل) شقيعو  مصطفى  السيد 
اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 
بعني) الساكن  مغربي،) (KB1793 
طنجة) (32 اقم) (35 شااع) (3 واياغل)

يمتلك)800)حصة اجتماعية.)
السيد) تبيي   ام  (: التسيير)
مصطفى شقيعو مسيرا للشركة ملدة)

غير محدودة.)
الشريك) لفائدة  كلها  (: األاباح)
املدخرات) نقص  ببد  الوحيد 

القانونية)5%.
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى ابتدئ من ااايخ التسجيل.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية) باملحكمة  الضعط 
 01/02/2023 بتاايخ) بشفشاو  

احت اقم)262278/2023.
519 P

 GUZEL FIRST 
S.A.R.L 

 اأسيس شركة 

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمدينة) ومسجل  (17/01/2023

ذات) شركة  اأسيس  ام  طنجة،)

خصائصها) محدودة  مسؤولية 

كالتالي):)

 GUZEL FIRST (: التسمية)

.S.A.R.L

اأسمالها قداه):)30.000)داهم.)

اجزئة الواود) (: مقرها االجتماعي)

مكادة) بني  (269 القطبة) البوامة 

طنجة.

من) سنة  (99 (: الشركة) مدة 

التأسيس النهائي.)

املوضوع):

املنسوجات) من  املالبس  صنع  (-

واملواد األخرى.

-)عمل مخصص على مواد اخص)

من) لكل  لالااداء) جاهزة  اآلخرين 

الرجال والنساء.

-)استيراد واصدير.

الرأسمال االجتماعي والشركاء):

مقسمة) داهم  (30.000 في) حدد 

إلى)300)حصة اجتماعية موزعة على)

الشكل التالي):

الحامل) املحمودي  أيوب  السيد 

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

حي) الساكن  مغربي،) (،KB28 99

817)طنجة) البرانص القديمة قطبة)

يمتلك)100)حصة اجتماعية.

الحامل) املحمودي  اليسع  السيد 

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

حي) الساكن  مغربي،) (KB 2902

طنجة) (05 اقم) (12 زنقة) بوسيجوا 

يمتلك)100)حصة اجتماعية.

السيد محمد املحمودي الحاملة)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

حي) الساكن  مغربي،) (،KB9 6 

طنجة) (5 اقم) (12 زنقة) بوسيجوا 

يمتلك)100)حصة اجتماعية.
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ام تبيي  السيد أيوب) (: التسيير)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  املحمودي 

محدودة.

:)كلها لفائدة الشركاء)ببد) األاباح)

نقص املدخرات القانونية)5%. 

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاام يناير وانتهي في)

كل سنة ما عدا السنة األولى ابتدئ)

من ااايخ التأسيس.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط 

 01/02/2023 بتاايخ) بشفشاو  

احت اقم)262277/2023.

520 P

REAL BLUE
اأسيس شركة دات املهام املحدودة

بموجب عقد عرفي مؤاخ بالداا)

2023)ومسجل) يناير) (5 العيضاء)يوم)

القواني ) وضع  ام  املدينة  بنفس 

املهام) ذات  لشركة  األساسية 

املحدودة املميزات التالية):))

التسمية):)أخذت الشركة تسمية)

.REAL BLUE(:(لها

شااع محمد) (97 (:( املقر الرئي�شي)

الخامس الداا العيضاء.)

(- والتصدير) االستيراد  (: الغرض)

النسيج.

الرأسمال) حدد  الرأسمال):)

االجتماعي في)10.000)داهم ومقسمة)

داهم) (100 حصة من فئة) (100 الى)

للحصة وموزعة كالتالي):)

(: السيد) حصة  (90*100

.ASSAYAG ISAAC

(: السيدة) حصة  (10*100

.ASSAYAG JULIA

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

بالسجل) تسجيلها  ااايخ  من  ابتداء)

التجااي.

التسيير):

. ASSAYAG ISAAC(:(السيد

. ASSAYAG JULIA(:(السيدة

)االيداع):)ام اإليداع القانوني لدى)

العيضاء) بالداا  التجااية  املحكمة 

اقم) )واحت  (9/02/2023( يوم)

.00857889

والتسجيل بالسجل التجااي لدى)

املحكمة التجااية بالداا العيضاء)يوم)

07/2022/ 1)واحت اقم)571383.
للنشر والعيا 

521 P

SABLANCA SERVICES
اأسيس شركة ذات املهام املحدودة 

والشريك الوحيد

بموجب عقد عرفي مؤاخ بالداا)

العيضاء)يوم)26/01/2023)ومسجل)

القواني ) وضع  ام  املدينة  بنفس 

املهام) ذات  لشركة  األساسية 

املحدودة والشريك الوحيد باملميزات)

التالية):))

التسمية):)أخذت الشركة تسمية)

.SABLANCA SERVICES(لها

محمد) شااع  (97 (: الرئي�شي) املقر 

الخامس الداا العيضاء.

الغرض):)العناء.

الرأسمال) حدد  الرأسمال):)

االجتماعي في)10.000)داهم ومقسمة)

داهم) (100 حصة من فئة) (100 الى)

للحصة و موزعة كالتالي)):)

 DARRAGI للسيد) حصة  (100  

.NABIL

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

بالسجل) تسجيلها  ااايخ  من  ابتداء)

التجااي.

تسير الشركة من طرف) التسيير):)

.DARRAGI NABIL(السيد

االيداع)):)ام االيداع القانوني لدى)

العيضاء) بالداا  التجااية  املحكمة 

اقم) احت  (09/02/2023 يوم)

.00857888
التجااي) بالسجل  والتسجيل 

لدى املحكمة التجااية بالعيضاء)يوم)

09/02/2023)احت اقم)571387.
للنشر والعيا 
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ER-SA COMPANY
SARL

اأسيس شركة

في) مؤاخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إيداع  ام  (،10/01/2023

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات التالية):

 ER-SA COMPANY (: التسمية)

.SARL

الهدف):)غرض الشركة في املغرب)

وفي الخااج):

أعمال متنوعة)-)أعمال العناء.

استيراد املواد الصناعية.

املبامالت) جميع  أعم،) وبشكل 

الصناعية) أو  االستيراد  أو  التجااية 

أو املالية أو املنقولة أو غير املنقولة)

املتبلقة بشكل معاشر أو غير معاشر)

قد) التي  أو  أعاله  املذكواة  باألشياء)

تسهل اطويرها.

زنقة) (6 (: االجتماعي) املقر 

 2 شقة) (1 الطابق) ععد هللا املديوني 

الداا العيضاء.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

100.000.داهم) االجتماعي محدد في)

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

100داهم للواحدة،)مكتتعة) من فئة)

(: لفائدة) وموزعة  بالكامل  ومحراة 

حصة) (700 للسيد بولكعا�شي حمزة)

إاها ) سيلكا   والسيد  اجتماعية 

300)حصة اجتماعية.)

السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)

االجتماعية من فاام يناير وانتهي في)

31)ديسمبر.

السيد) تبيي   ام  (: التسيير)

بولكعا�شي حمزة مسيرا للشركة

ام اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

31/01/2023)احت اقم)70856268 
بالسجل التجااي570127.
ملخص قصد النشر

523 P

STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM : 0662 55 12  0 CASA

PREFABRI IMMOBILIER
ش.م .م 

اأسيس شركة

بتاايخ عرفي  عقد  بمقت�شى  ( 

العيضاء،) بالداا  (17-01-2023

األسا�شي) القانو   وضع  ام 

اتسم) املسؤولية  محدودة  لشركة 

بالخصائص التالية):

 PREFABRI (: التسمية)

IMMOBILIER)ش.م).م.

)الهدف االجتماعي):

العناء)و التجهيز.

اإلنباش البقااي.

)املقر االجتماعي):)10)زنقة الحرية)

الطابق)3)الشقة)5)الداا العيضاء).)

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

على) موزعة  داهم  (100.000( في)

1000)حصة اجتماعية من فئة)100 

كليا) حرات  الواحدة  للحصة  داهم 

على الشكل التالي):

 350 (: محمد) الجليلي  السيد 

حصة.

 350 (: السيد الجليلي ععد الكعير)

حصة.)

 200 (: حسن) الجليلي  السيد 

حصة.

السيد الجليلي اشيد):)100)حصة.

املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاام يناير)

إلى)31)ديسمبر.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدااة)

السيد الجليلي محمد.)

بإمضاء) الشركة  التزم  (: اإلمضاء)

املسير الوحيد السيد الجليلي محمد.)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

 857176 اقم) احت  (06/02/2023

بتاايخ) التجااي  بالسجل  وسجلت 

06/02/2023)احت اقم)570795.

524 P
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ALLAL TOUDA ELEC
S.A.R.L d’associé unique

RC 570727
اأسيس شركة

في) مؤاخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إيداع  ام  (،20/01/2023
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات التالية):
 ALLAL TOUDA ELEC(:(التسمية

.S.A.R.L d’associé unique
الهدف):)التطوير البقااي.

املقر االجتماعي):)21)اجزئة األما )
متجر)7)سيدي مومن الداا العيضاء.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)
اأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: الرأسمال االجتماعي) (
داهم) (100.000 االجتماعي محدد في)
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
100داهم للواحدة مكتتعة) من فئة)

ومحراة بالكامل.)
السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)
االجتماعية من فاام يناير وانتهي في)

31)ديسمبر.
ام تبيي  السيد نبيم) (: التسيير)

ععد الكعير مسيرا للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  التجااي 
 03/02/2023 بتاايخ) بالداا العيضاء)

احت اقم857129. 
ملخص قصد النشر
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» JULIA HOLDING «
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأف مال)100.000)داهم
السجل التجااي اقم)133195

مقرها االجتماعي:)الطابق األول)
فيال اقم)5)نوا)3)واحة سيدي)

ابراهيم مراكش
إعال  التأسيس

املؤاخ) اأسي�شي  عقد  بمقت�شى 
املسجل) (2023 فبراير) فاام  بتاايخ 
اأسيس) ام  (2023 فبراير) (2 بتاايخ)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):

التسمية االجتماعية):)
 JULIA HOLDING

املوضوع االجتماعي):
منبش عقااي

بيع وشراء)البقااات
املقر االجتماعي):)مقرها االجتماعي:)
الطابق األول فيال اقم)5)نوا)3)واحة)

سيدي ابراهيم مراكش.
مال) اأف  يحدد  (: املال) اأف 
الشركة في)100.000)داهم مقسم الى)
داهم للحصة) (100 حصة ب) (1000

الواحدة محراة كاملة.
الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)
كل من السيد حمزة برادة ملي  املقيم)
واحة) (5 فيال اقم) (3 في اجزئة النوا)
مراكش) الويدا   ابراهيم  سيدي 
اقم) الوطنية  للعطاقة  الحامل 

.EE230735
اجزئة) في  املقيم  ملي   برادة  نبيل 
مراكش) شمال  النخيل  بسااي  
اقم) الوطنية  للعطاقة  الحامل  (26

. EE305909
كولف) في  املقيم  مباد  املوسولي 
املدينة) (6 شقة) ( 9 عمااة) سيتي 
النواصر،) بوسكواة  الخضراء)
الوطنية) للعطاقة  الحامل  العيضاء)

.EE35 886(اقم
 31 في) املقيم  قسيم  مهدي 
لو) (78110 جوفر) مااشال  شااع 
فيسينيت فرنسا الحامل لجواز سفر)

21AK 1270اقم
في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

 99)سنة ابتداء)من ااايخ اأسيسها.
ام القيام باإليداع القانوني لدى)
التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
بمراكش بتاايخ)9)فبراير)2023)احت)

اقم)9 6  1
526 P

 WELCOMING SOLUTIONS
MAROC SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
برأف مال 100.000 داهم

السجل التجااي اقم 132753
مقرها االجتماعي : 5 3 املساا طريق 

اسفي -مراكش

إعال  التأسيس

املؤاخ) اأسي�شي  عقد  بمقت�شى 

املسجل) (2023 يناير) (13 بتاايخ)

اأسيس) ام  (2023 يناير) (19 بتاايخ)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص التالية):

(: االجتماعية) التسمية 

“ Welcoming Solutions Maroc

املوضوع االجتماعي:

ااجر االجهزة املبلومااية

االستيراد والتصدير ااجر أو منتج)

وسيط

املقر االجتماعي):)مقرها االجتماعي:)

5 3)املساا طريق اسفي)-مراكش
مال) اأف  يحدد  (: املال) اأف 

الشركة في)100.000)داهم مقسم الى)

داهم للحصة) (100 حصة ب) (1000

الواحدة محراة كاملة.

الشركة) بتسيير  يقوم  (: التسيير)

السيد):)BOUZID ESSADEK)املقيم)

 Rue D’alsace Lorraine Paris 2 (في

(: الحامل لجواز السفر اقم) (France

,22DD87251

املدة):)حددت مدة الشركة في)99 

سنة ابتداء)من ااايخ اأسيسها.

ام القيام باإليداع القانوني لدى)

التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

 .2023/01/27 ااايخ) ب  بمراكش 

احت اقم157  1.

527 P

“ AHN LIVE EVENTS “
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمساهم وحيد

برأف مال 100.000 داهم

السجل التجااي اقم 133055

مقرها االجتماعي: أبواب مراكش 

منطقة 39 عمااة 180 شقة 13 

مراكش.

إعال  التأسيس

املؤاخ) اأسي�شي  عقد  بمقت�شى 

بتاايخ)13)يناير)2023)املسجل بتاايخ)

19)يناير)2023.

ام اأسيس شركة ذات املسؤولية)
ذات) وحيد  بمساهم  املحدودة 

الخصائص التالية):
 AHN LIVE(:(التسمية االجتماعية

“ EVENTS
املوضوع االجتماعي):

)ادبير الخدمات انظيم املهرجانات)
وخدمة) والخاصة  البمومية 

الكونسييرج
ااجر

املقر االجتماعي):
أبواب مراكش) مقرها االجتماعي:)
 13 شقة) (180 عمااة) (39 منطقة)

مراكش
مال) اأف  يحدد  (: املال) اأف 
الشركة في)100.000)داهم مقسم الى)
100)داهم للحصة) 1.000)حصة ب)

الواحدة محراة كاملة.
الشركة) بتسيير  يقوم  التسيير:)

السيدة):
أبواب) في  املقيمة  البوفي حسناء)
مراكش منطقة)39)عمااة)180)شقة)
13)مراكش الحاملة للعطاقة الوطنية)

 .BE717219(اقم
في الشركة  مدة  حددت  (:  املدة)

 99)سنة ابتداء)من ااايخ اأسيسها.
ام القيام باإليداع القانوني لدى)
التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
 2023 فبراير) (6 ااايخ) ب  بمراكش 

احت اقم)133055 .
528 P

CM3A
تأسيس شركة

في) مؤاخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) وضع  ام  (،26/12/2022
املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 
املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات)

التالية):
.CM3A(:(التسمية

الهدف):)تهدف الشركة في كل من)
املغرب والخااج إلى):)

أعمال) متنوعة،) أعمال  التجااة،)
وبيع) شراء) العاطن،) من  التباقد 
جميع أنواع األصناف،)نقل العضائع،)

االستيراد والتصدير.
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املقر االجتماعي):)17)ساحة شاال)
السابع) الطابق  (2 الشقة) نيكول 

الداا العيضاء.
من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
داهم) (100.000 االجتماعي محدد في)
اجتماعية) حصة  (1.000 إلى) مقسم 
من فئة)100)داهم للواحدة،)مكتتعة)
ومحراة بالكامل ومخصصة للشريك)
الوحيد السيد ععد الرحيم الشعاني.

السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)
االجتماعية من فاام يناير وانتهي في)

31)ديسمبر.
ععد) السيد  تبيي   ام  (: التسيير)
للعطاقة) الحامل  الشعاني  الرحيم 
الوطنية اقم)U 6270)مسيرا وحيدا)

للشركة ملدة غير محدودة.
ام التقييد بالسجل التجااي لدى)
العيضاء) بالداا  التجااية  املحكمة 
اقم) احت  (09/02/2023 بتاايخ)

.571337
ملخص قصد النشر

529 P

OA PRINT
SARL AU

اأسمالها : 10.000 داهم
مقرها االجتماعي : 26، محج مرف 
السلطا ، شقة3، الطابق األول، 

الداا العيضاء
إعال  التأسيس

مؤاخ) عرفي  عقد  بموجب 
بالداا العيضاء)بتاايخ)2023-01-09،)
ام اأسيس شركة محدودة املسؤولية)

ذات الخصائص التالية):
.OA PRINT SARL AU(:(التسمية
الغرض):)الطعاعة والخدمات ذات)

الصلة.
املدة):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاام يناير)
إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

محج مرف) (26 (: املقر االجتماعي)
األول،) الطابق  (،3 شقة) السلطا ,)

الداا العيضاء.

اأسمال) احديد  ام  (: املال) اأف 

مقسمة) داهم  (10.000 في) الشركة 

بقيمة) اجتماعية  حصة  (100 ل)

داهم للحصة مكتتعة ومحراة) (100

بالكامل كما يلي):

حصة) (100 أيوب اوجري) السيد 

اجتماعية.)

ام تبيي  السيد أيوب) (: التسيير)

اوجري مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير)

محددة مع أوسع الصالحيات.)

والتسجيل) القانوني  اإليداع  ام 

بالسجل التجااي باملحكمة التجااية)

بالداا العيضاء.

السجل التجااي):)571107.

(: املوحد) التبريف 

.003213531000096
لإلشااة والعيا 
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ORVIETO CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها : 500.000 داهم

كلم 10 شااع ععد هللا ابراهيم طريق 

الداا العيضاء الجديدة حي الحسني 

الداا العيضاء

السجل التجااي اقم 571185

اأسيس شركة
ام اأسيس شركة ذات مسؤولية)

محدودة بمقت�شى عقد عرفي يوم)26 

ديسمبر)2022)مميزاتها كالتالي):

شركة ذات مسؤولية محدودة.

.ORVIETO CAR(:(التسمية

شااع ععد هللا) (10 كلم) (: البنوا )

ابراهيم طريق الداا العيضاء)الجديدة)

حي الحسني الداا العيضاء.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة) (5000 في) الشركة  اأسمال 

موزعة على الشكل التالي):

 1.250 شركا ) صبرينة  السيدة 

حصة.

شركا ) نهاد  ياسمي   السيدة 

1.250)حصة.

 1.250 شركا ) بسمة  السيدة 

حصة.

 1.250 شركا ) نادية  السيدة 
حصة.

املدة املحددة للشركة):)99)سنة.
الهدف االجتماعي):)هدف الشركة)

هو):
املركعات) فئات  جميع  اأجير 

والسيااات بدو  سائق.
ام تبيي  املذكوا أدناه) (: التبيي )

كمسير وحيدة ملدة غير محدودة.
مغربي) شركا   حسن  السيد 
ماي) 196  الجنسية من مواليد) 1)
بالفداء)داب السلطا  الفداء)الحامل)
 BE26 81 اقم) الوطنية  للعطاقة 
والساكن بسيدي مبروف)1)زنقة)69 

اقم)31)الداا العيضاء.
وقد ام تسجيل الشركة باملحكمة)
بتاايخ العيضاء) بالداا   التجااية 
اقم) احت  (2023 فبراير) (8  

.0085759 
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A 26
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

اأسمالها : 10.000 داهم
الكائن مقرها بالداا العيضاء 30 

شااع احال املسكيني الطابق الثاني 
الشقة اقم 5

اكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بموجب عقد عرفي مؤاخ بالداا)
ام وضع) (2023 يناير) (2 في) العيضاء)
ذات) لشركة  األسا�شي  النظام 
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

اكمن مميزاتها فيما يلي):
.A 26(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)
املسؤولية بشريك وحيد.

الغرض):)مقاول إشهاا.
ام احديد مدة الشركة في) (: املدة)

99)سنة.
الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)
 100 إلى) املقسم  داهم  (10.000 في)
للحصة) داهم  (100 ذات) حصة 

الواحدة املمنوحة لـ):

السيدة عدلي إيما .

ابتدئ) (: للشركة) املالية  السنة 

السنة املالية للشركة في فاام يناير)

وانتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

عدلي) إيما   السيدة  تبيي   ام 

بصفتها مدبرة شريكة حيدة ملدة غير)

محدودة.

صحيحا) إلزاما  الشركة  ستلزم 

بالتوقيع املنفرد للسيدة إيما  عدلي.

ام القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضعط لدى املحكمة التجااية للداا)

العيضاء)بتاايخ)23)يناير)2023)احت)

اقم)00855110.
املدبرة الوحيدة
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DEEP CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

اأسمالها : 10.000 داهم

الكائن مقرها بالداا العيضاء 30 

شااع احال املسكيني الطابق الثاني 

الشقة اقم 5

اكوين شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بموجب عقد عرفي مؤاخ بالداا)

ام وضع) (2023 يناير) (2 في) العيضاء)

ذات) لشركة  األسا�شي  النظام 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

اكمن مميزاتها فيما يلي):

.DEEP CALL(:(التسمية

الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.

الغرض):)مقاول إشهاا.

ام احديد مدة الشركة في) (: املدة)

99)سنة.

الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)

 100 إلى) املقسم  داهم  (10.000 في)

للحصة) داهم  (100 ذات) حصة 

الواحدة املمنوحة لـ):

أبراهام) أوليفي  بنسامو   السيد 

 BENSAMOUN OLIVIER

.ABRAHAM
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ابتدئ) (: للشركة) املالية  السنة 

السنة املالية للشركة في فاام يناير)

وانتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.

ام تبيي  السيد بنسامو  أوليفي)

 BENSAMOUN OLIVIER أبراهام)

شريك) مدبر  بصفته  (ABRAHAM

حيد ملدة غير محدودة.

صحيحا) إلزاما  الشركة  ستلزم 
بنسامو ) للسيد  املنفرد  بالتوقيع 

 BENSAMOUN أبراهام) أوليفي 

.OLIVIER ABRAHAM

ام القيام باإليداع القانوني بكتابة)

الضعط لدى املحكمة التجااية للداا)

العيضاء)بتاايخ)23)يناير)2023)احت)

اقم)00855110.
املدبر الوحيد
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M2H BUILDERS
 SARL

اأسيس شركة

في) مؤاخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إيداع  ام  (،07-02-2023

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات التالية):

 M2H BUILDERS (: التسمية)

.SARL

الغرض من الشركة هو) (: الهدف)

أعمال أو إنشاءات متنوعة.

املقر االجتماعي):)12زنقة ساايا بن)

زونيم الطابق)3)شقة)3)نخلة)-)الداا)

العيضاء.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

داهم) (100.000 االجتماعي محدد في)

100)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

مكتتعة) للواحدة،) داهم  (1000 فئة)

ومحراة بالكامل وموزعة لفائدة):

حصة) (50 حمزة) حليفي  السيد 

اجتماعية.)

السيد املشطاني اإلداي�شي محمد)

50)حصة اجتماعية.

املجموع):)100حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)

االجتماعية من فاام يناير وانتهي في)

31)ديسمبر.

كمسيرين) تبيي   ام  (: التسيير)

مشااكي  لفترة غير محدودة):

-)السيد حليفي حمزة من مواليد)

21/7/1987،)مقيم بالداا العيضاء،)

االلفة) ( 8/ 6 اقم) الو  واد  شااع 

للعطاقة) حامل  الجنسية،) مغربي 

.BK339135(الوطنية اقم

اإلداي�شي) املشطاني  -)السيد 

محمد من مواليد)1/1/1983،)مقيم)

(،706 اجزئة آية اقم) في الراشيدية،)

دواا اوالد عالل حد السوالم برشيد،)

للعطاقة) حامل  الجنسية،) مغربي 

.UC102322(الوطنية اقم

ام اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

اقم858279  احت  (13-02-2023

بالسجل التجااي اقم3 5718.
ملخص قصد النشر
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مهدي- بريميوم
»MEHDI-PREMIUM«

SARL D’AU

اأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) اأسيس  ام  (،2 /01/2023

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي):)

التسمية):)مهدي-)بريميوم.

الغرض االجتماعي):)اركيب اآلالت)

الغاليات،) الصناعية،) واملبدات 

)،جميع) املبدنية األشغال  العناء،)

الصناعية،) التجااية  البمليات 

التقنية واملالية.

الهدى) إقامة  (: املقر االجتماعي) (-

2)عمااة) زنقة محمد بلفرج مجموعة)

سيدي مومن) (15 شقة) (3 طابق) (90

الدااالعيضاء.

-)املدة):)99)سنة.

 100.000 الرأسمال االجتماعي:) (-

1000)حصة بقيمة) داهم مقسم إلى)

كلها محراة) داهم لكل واحدة،) (100

فرحا ،) املهدي  السيد  لفائدة 

 18/11/1997 املزداد بتاايخ) مغربي،)

الساكن بحي البركة زنقة) بالعيضاء،)

20)اقم)70)الداا العيضاء.

املهدي) السيد  عي   (: التسيير) (-

فرحا ،)املذكوا أعاله،)كمسير منفرد)

للشركة ملدة غير محدودة.

ابتدئ من فاام) (: السنة املالية) (-

يناير إلى)31)ديسمبر.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

املركز) بواسطة  بالداا العيضاء)

العيضاء) للداا  لالستثماا  الجهوي 

والتقييد) (08/02/2023 بتاايخ)

عدد) احت  التجااي  بالسجل 

.571.267
مقتطف وبيا 

535 P

شركة نيوسطار بويلدينك
ش.م.م

املقر الرئي�شي : الرقم 05 زنقة 7ط 

2 ش   السبادة البرنو�شي الداا 

العيضاء

اأف مال الشركة : 100.000 داهم

عادي) الغير  البام  للجمع  اعبا 

الشركاء) قرا  (،2 /01/2023 بتاايخ)

ما يلي):

نيوسطاا) شركة  التسمية):)

بويلدينك ش.م.م.)

األشغال) جميع  (: الهدف)

واملقاوالت.

زنقة) (05 الرقم) الرئي�شي):) املقر 

البرنو�شي) السبادة  ش) ) (2 7ط)

الدااالعيضاء.

املدة):)99)سنة.

اأف مال الشركة):)100.000)داهم)

مقسومة الى)1000)سهم بقيمة)100 

داهم للسهم.)

ععدهللا لكريني)500)سهم.
حسن لكريني)500)سهم.

التسيير):)امت تسمية كل من ععد)
هللا لكريني او حسن لكريني كمسيرين)

دائمي  ملدة غير محددة.
باملحكمة) القانوني  االيداع  ام 
بتاايخ)) العيضاء) الداا  التجااية 
09/02/2023)احت اقم)858002.
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 RESSOURCE BUSINESS
CONSULTING ش.م.م

اأسيس شركة
 ذات الشريك الوحيد

شااع عالل الفا�شي اقامة النفيس 
1 عمااة د 1 الشقة اقم 5 الدوديات 

مراكش
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
ام) بمراكش،) (2022 فبراير) فاام 
إنشاء)و إقامة شركة ذات املسؤولية)
الوحيد،) الشريك  ذات  املحدودة 

والتي اتضمن املميزات التالية):
تسمية الشركة):)

 RESSOURCE BUSINESS
CONSULTING SARL AU

غرض الشركة):
الجعائية) القانونية،) االستشااات 

واملالية)؛
البشرية،) املوااد  في  االستشااة 
الخاص) والتوظيف  التكوين 
باملؤسسات البمومية والخصوصية)
واالفراد)،)التكوين املستمر،)التوجيه)

والتهيء)لالمتحانات)؛
والخاصة،) البامة  الدااسات 
والترابية،) القروية  التنمية  هندسة 
مالية) سوسيواقتصادية  دااسات 

واحصائية)؛)
النظام) واقويم  اتعع  وقطاعية 

املبلوماتي الجغرافي)؛
االعالميات)،)اكنولوجيا املبلومات)

والرقمية)؛
مقر الشركة):)شااع عالل الفا�شي)
1)الشقة) 1)عمااة د) (- اقامة النفيس)

اقم)5)الدوديات مراكش.
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100.000من) (: الشركة) اأسمال 

داهم) (100 بثمن) حصة  (1000

للحصة مقسم كما يلي):

 1000 الحسن) حدو  بن  السيد 

سهم

مدة الشركة:)99)سنة.

تسيير) يتولى  (: الشركة) تسيير 

الشركة السيد):)بن حدو الحسن

من) ابتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاام يناير إلى نهاية ديسمبر.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجااية بمراكش)

اقم) 2023احت  يناير) بتاايخ) 2)

.1 3987
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 OLEKA TRANS
SARL AU

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 

02/02/2023،)ام) بالداا العيضاء)في)

إعداد القانو  األسا�شي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

باملميزات التالية):

 OLEKA (: الشركة) تسمية 

.TRANS

الشركاء):

ذو) سهل  الدين  كمال  السيد 

بزنقة) القاطن  املغربية  الجنسية 

األزاق اقم) 0)حي الحسني البيو .

السلع) نقل  (: الشركة) غرض 

والعضائع.)

10)زنقة الحرية) (: املقر اإلجتماعي)

الطابق الثالث الرقم)5. 

اأف املال):)100.000)داهم) مائة)

ألف داهم))مقسمة إلى)1000) ألف))

داهم) مائة)) (100 بقيمة) حصة 

للحصة الواحدة واملكتتعة واملدفوعة)

الوحيد) الشريك  طريق  عن  (
ً
نقدا

السيد كمال الدين سهل.

املدة):)99)سنة.

اإلدااة):)ستداا الشركة من طرف)
الشريك الوحيد السيد كمال الدين)

سهل.
التزم الشركة بالتوقيع) (: التوقيع)
الوحيد للشريك الوحيد السيد كمال)

الدين سهل.
القانونية) اإلجراءات  انفيذ  ام 
في املحكمة التجااية بالداا العيضاء)

احت اقم التسجيل)571625.
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 UNIVERS ESRJ
SARL AU

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
02/02/2023،)ام) بالداا العيضاء)في)
إعداد القانو  األسا�شي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

باملميزات التالية):
.UNIVERS ESRJ(:(تسمية الشركة
سراج) احمد  السيد  (: الشركاء)
الدين ذو الجنسية املغربية القاطن)

ب)13)حي وفيق برشيد.
غرض الشركة):)العيع والشراء.

10)زنقة الحرية) (: املقر اإلجتماعي)
الطابق الثالث الرقم)5. 

اأف املال):)100.000)داهم) مائة)
ألف داهم))مقسمة إلى)1000) ألف))
داهم) مائة)) (100 بقيمة) حصة 
للحصة الواحدة واملكتتعة واملدفوعة)
الوحيد) الشريك  طريق  عن  (

ً
نقدا

السيد احمد سراج الدين.
املدة):)99)سنة.

اإلدااة):)ستداا الشركة من طرف)
الشريك الوحيد السيد احمد سراج)

الدين.
التزم الشركة بالتوقيع) (: التوقيع)
السيد) الوحيد  للشريك  الوحيد 

احمد سراج الدين.
القانونية) اإلجراءات  انفيذ  ام 
في املحكمة التجااية بالداا العيضاء)

احت اقم التسجيل)571623.
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 LA FERME DES شركة

BOVINS BIO
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد

اأسمالها 100.000 داهم

املقر االجتماعي : مركز زينيث 

لألعمال شااع مسلم اجزئة بوكاا 

الطابق الثالث شقة اقم  1 باب 

دكالة مراكش

اأسيس شركة محدودة املسؤولية 

وذات الشريك الوحيد

بناء)على عقد عرفي مبرم بمراكش)

وضع) ام  (،2 /01/2023 بتاايخ)

ذات) لشركة  األسا�شي  القانو  

وحيد،) وشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):

 LA FERME DES (: التسمية)

BOVINS BIO)ش.م.م.ش.و.

زينيث) مركز  (: االجتماعي) املقر 

بوكاا) اجزئة  مسلم  شااع  لألعمال 

باب) اقم) 1) شقة  الثالث  الطابق 

دكالة مراكش.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تسجيلها) ااايخ  من  ابتدء) عاما  (99

بالسجل التجااي ما لم يتم امديدها)

أو حلها قعل األوا .

املنتجة) األبقاا  اربية  (: الهدف)

للحليب.

الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)

مقسم) داهم  (100.000 معلغ) في 

 100.00 فئة) من  حصة  (1000 إلى)

داهم للحصة،)قسمت على الشركاء)

كما يلي):

 JELLANE AHMED السيد)

اقم) الوطنية  للعطاقة  الحامل 

E 50155 1000)حصة.
السيد) تبيي   ام  (: التسيير)

JELLANE AHMED)الحامل للعطاقة)

كمتصرف) (،E 50155 الوطنية اقم)

للشركة ملدة غير محدودة.)

من فاام) (: السنة املالية للشركة)

يناير إلى غاية31)ديسمبر من كل سنة.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجااية بمراكش)
عدد) احت  (03/02/2023 بتاايخ)
 39  1)والرقم التحليلي)132963.
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SKSYSTEM
 SARL 

 ANG(RUE(D‘ALGER(ET 2 RUE
 ABOU BAKR AL BAKALANI

 3EME(ETG(APPT 11 LUSITANIA,
CASABLANCA
اأسيس شركة

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام) العيضاء،) بالداا  (23/01/2023
لتأسيس) األسا�شي  القانو   وضع 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

الوحيد بالخصوصيات التالية):
.SKSYSTEM SARL(:(التسمية

)غرض الشركة):)
غير) واالاصال  اإلعالم  وكالة  (-

اإلعالمي)؛
-)اإلعال  بجميع هذه األشكال.

-)مشتريات املساحات اإلعالمية.
-)اإلنتاج الفني والسمعي العصري)

والنشر)؛
والتسويق) االستشااات  (-

والتسويق املعاشر)؛
املنشآت) جميع  تشغيل  (-
الصناعية أو التجااية التي قد يتبلق)
املذكواة) األشياء) بمتاببة  نشاطها 

أعاله)؛
-)امثيل جميع البالمات التجااية)

الوطنية أو األجنبية)؛
براءات) جميع  على  الحصول  (-
والبالمات) والتراخيص  االختراع 
وحيازتها) واملنتجات  التجااية 

واستغاللها)؛
-)استيراد واصدير)؛

-)االستشااات والتدايب.
والوساطة) التأسيس  (-
واإلدااة) املال  اأف  في  واالستثمااات 

بكافة أشكالها في جميع الشركات).
املقر االجتماعي):)زنقة الجزائر و)2 
اقم) (3 زنقة أبو بكر العقالني الطابق)

11)لوسيتانيا الداا العيضاء.
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التسيير:)من طرف السيد سفيا )
غير) ملدة  للشركة  مسير  صعاا،)
محدودة ابتداء)من يوم خلق الشركة.
في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)
 1000 إلى) مقسم  داهم  (100.000

حصة ب)100)داهم لكل حصة.
 M. SOUFIANE SEBBAR

50.000,00 Dhs
 M. KAWTAR KOURAME  

  50.000,00 Dhs
 Soit au total la somme De  
 Cent Mille dirhams : 100.000,00

 Dhs
في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)
تسجيلها) ااايخ  من  ابتداء) عاما  (99

بالسجل التجااي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
واملسجل) العيضاء) بالداا  التجااية 
بالسجل التجااي احت اقم)571361 

بتاايخ)09/02/2023.
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شركة ماجي بويلدينك ش م م.
ش م م

املقر الرئي�شي : الرقم 05 زنقة 7 ط 2 
ش   السبادة البرنو�شي

الداا العيضاء
اأف مال الشركة : 100.000 داهم

عادي) الغير  البام  للجمع  اعبا 
2023،)قرا الشركاء) يناير) (31 بتاايخ)

ما يلي):
:)شركة ماجي بويلدينك) التسمية)

ش م م.
الهدف جميع األشغال واملقاوالت.
 7 زنقة) (05 الرقم) (: املقر الرئي�شي)
ط)2)ش) ،)السبادة البرنو�شي الداا)

العيضاء.
املدة):)99)سنة.

 100.000 (: الشركة) مال  ااف 
داهم مقسومة الى)1000)سهم بقيمة)

100)داهم للسهم.
مجيد اشيد)250)سهم.
مجيد احمد)250)سهم.

مجيد يوسف)250)سهم.

مجيد ععد الجليل)250)سهم.

من) كل  تسمية  امت  (: التسيير)

الجليل) ععد  مجيد  أو  اشيد  مجيد 

كمسيرين دائمي  ملدة غير محددة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

اقم) احت  (،2023 10)فبراير)

.857880
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 CHIPSET
SARL D’AU

اأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) اأسيس  ام  (،0 /01/2023

األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي):)

التسمية):)شيبست.

اكنولوجيا) (: االجتماعي) الغرض 

املبلومات،)مبرمج،)محلل،)مصمم.

شااع) ( 6 (: االجتماعي) املقر 

 17 الرقم) (5 الطابق) زاقطوني 

الداا العيضاء.)

املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

1000)حصة بقيمة) داهم مقسم إلى)

كلها محراة) داهم لكل واحدة،) (100

محسيني،) ياسي   السيد  لفائدة 

 15/01/1989 املزداد بتاايخ) مغربي،)

بالعيضاء)،)الساكن اقامة دندو  اقم)

2)سيدي مبروف الداا العيضاء.)

ياسي ) السيد  عي   (: التسيير)

كمسير) أعاله،) املذكوا  محسيني،)

منفرد للشركة ملدة غير محدودة.

فاام) من  ابتدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

بكتابة) ام  (: القانوني) اإليداع 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

 09/02/2023 بتاايخ) بالداا العيضاء)

احت) التجااي  بالسجل  والتقييد 

عدد)1  .571.
مقتطف وبيا 
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FRENCH ONLINE

SARL AU

اأسيس شركة

في) مؤاخ  عرفـي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إيداع  ام  (،27-01-2023

املسؤولية) ذات  لشركة  التأسي�شي 

املحدودة وذات املميزات التالية):

 FRENCH ONLINE (: التسمية)

.SARL AU

(- أنشطة مركز االاصال) (: الهدف)

مراكز االاصال الهاافي.

املبامالت) جميع  أعم،) وبشكل 

الصناعية) أو  التجااية  أو  املدنية 

املنقولة) غير  أو  املنقولة  أو  أو املالية 

التي قد اكو  مراعطة بشكل معاشر)

أو غير معاشر بالهدف أو تساعد على)

احقيقه أو اطويره.

الطابق الثالث،) (: املقر االجتماعي)

شااع) كيليز،) األعمال  مركز  إقامة 

يبقوب املنصوا اقم)23)-)مراكش.

من ااايخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

اأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

داهم) (10.000 في) محدد  االجتماعي 

100)حصة اجتماعية من) مقسم إلى)

مكتتعة) للواحدة،) داهم  (100 فئة)

ومحراة بالكامل.)

السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)

االجتماعية من فاام يناير وانتهي في)

31)ديسمبر.

السيد) تبيي   ام  (: التسيير)

THOMAS Jimmy Edouard Jean-

اقم) السفر  جواز  حامل  (.Claude

 18DE5529)مسيرا للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  التجااي 

 10-02-2023 بتاايخ) بالداا العيضاء)

احت اقم729  1.
ملخص قصد النشر
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 DIRECT OPTIC شركة
SARL 

عقد تسيير حر ألصل اجااي 
لفائدة السيدة حميد العوخااي

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 
عقد) إبرام  ام  (،2023 فبراير) (6  
مبد) ملحل  اجااي  ألصل  حر  تسيير 
نظااات) وبيع  اجهيز  نشاط  ملزاولة 
 31 العيضاء) بالداا  مستغل  طعية 
حي) الرحما ،) ععد  سيدي  شااع 
 DIRECT(« من طرف شركة) الهناء،)
OPTIC)«)ش.ذ.م.م،)مقيدة بالسجل)
من) (275787 اقم) احت  التجااي 
السجل التحليلي باملحكمة التجااية)
بالداا العيضاء،)لفائدة السيد حميد)
التبريف) لعطاقة  الحامل  العوخااي 

.VA75533(الوطنية اقم
السيد حميد العوخااي سيستغل)
فاام) من  ابتدء) التجااي  األصل 
سنة) ملدة) 1)) وذلك  (2023 فبراير)
للشروط) وطعقا  مسؤوليته  احت 
املنصوص عليها في عقد التسيير الحر)

املبرم أعاله.
للمقتطف والعيا 
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شركة »غمات 28«
شركة التوصية باألسهم

اأسمال الشركة : 100.000 داهم
جتماعي : دائرة أيت أواير، 

ْ
املقر اال

قعيلة مسفيوة، أيت وداز كدجي، 
دواا دهرة، الحوز- مراكش

السجل التجااي 26293 - التبريف 
الضريبي 77706  3

اعني الشااة
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
(،2022 نوفمبر) (17 بتاايخ) املنبقد 

اقرا ما يلي):)
 »R’MATT »غمات) الشااة) اعني 
باألسهم) التوصية  شركة  طرف  من 

غمات)28.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
الضعط باملحكمة التجااية بمراكش)
اقم) احت  (19/01/2023 بتاايخ)
اقم) التجااي  السجل  (،1 3856

. 96293
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ELITE EVENTS شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمال الشركة: 100.000,00 داهم

جتماعي: إقامة أمنية ب 9 
ْ
املقر اال

زنقة القادسية إيفرناج مراكش

غير) البامة  الجمبية  بمقت�شى 

أكتوبر) (6 بتاايخ) املنبقدة  البادية 

2022)اقرا ما يلي):)

التحقق من وفاة السيد ألبرت) (-

أسهمه) ملكية  ونقل  دها   بابي 

والسيد) دها   إيالنا  السيدة  ألبنائه 

مايكل دها  مع حق االنتفاع لزوجته)

السيدة كلود دها )؛

15)من) و) (7 و) (6 تبديل الفصل) (-

النظام األسا�شي)؛

-)تبديل النظام األسا�شي الجديد.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

الضعط باملحكمة التجااية بمراكش)

اقم) احت  (10/02/2023 بتاايخ)

.1  698

السجل التجااي اقم)19155.
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HAMZAALLOUCH
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : شااع ابن سينا 

حي الخرازين شفشاو 

بتاايخ عرفي  عقد   بموجب 

الجمع) عقد  ام  (2022 ديسمبر) (28

تغيير) يلي  ما  اقرا  االستثنائي  البام 

األسا�شي) القانو   من  الفصل) )

يتغيير مقر الشركة إلى البنوا  التالي:

الطريق) جانب  على  اقوبع  داا 

الوطنية اقم)2)شفشاو .

القانو ) من  (13 الفصل) تغيير 

األسا�شي.

تبيي  السيدة اازم سباد الحامل)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

G121676)مسيرة ثانية للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط 

 2023 يناير) (26 بتاايخ) بشفشاو  

احت الرقم):)173/2023.
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SOLARIP

S.A.R.L 

قراا الجمع البام

بتاايخ فاام نونبر 2022

احريره) ام  عرفي،) عقد  بموجب 

للجمع البام) (،2022 في فاام نوفمبر)

فيه) اقرا  (SOLARIP SARL لشركة)

ما يلي):

تغيير مسير الشركة ببد استقالة)

املسير أمي  بن البطاا وتبيي  السيد)

هشام مسراا كمسير وحيد لفترة غير)

محدودة.

 STEEL الشركة) اسم  تغيير 

 ATELIER INDUSTRIELS MAOC

.SOLARIP(إلى اسم

للشركة) التجااي  الغرض  تغيير 

ليصعم):

التجااة واالستيراد والتصدير؛)

العناء)واألشغال البامة) BTP)؛

مدنية) هندسية  أعمال  إنشاء)

أخرى؛)

حصص) افويت  على  املوافقة 

بن) أمي   السيدين  بي   اجتماعية 

البطاا هشام مسراا والسيدة سهام)

على) املال  اأف  اوزيع  ليصعم  وفاء)

النحو التالي):

من) (80٪ مسراا) هشام  السيد 

اأف املال.)

السيدة وفاء)سهام)٪20)من اأف)

املال.

بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااي 

23)يناير)2023)احت اقم)855593.
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 BASSATINE
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأف سمالها 100.000,00

داهم
السجل التجااي اقم 98197/

مراكش
بمقت�شى عقد الجمع االستثنائي)
املؤاخ ب)09/03/2020)قرا الشركاء)

ما يلي):
-)إضافة املحالت التجااية الكائنة)

في):
مرين) بن  شااع  اوكس  عمااة  (-
اقم)6)و)9)ملزاولة النشاط التالي:)بيع)

وشراء)واوزيع املالبس.
-)عمااة اوكس شااع بن مرين اقم)
بيع وشراء) التالي:) النشاط  ملزاولة  (7

واوزيع املالبس.
مرين) بن  شااع  اوكس  عمااة  (-
مراب) (: ملزاولة النشاط التالي) (8 اقم)

للسيااات).
-)ام القيام باإليداع القانوني لدى)
التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
بتاايخ) اقم) 1396) احت  بمراكش 

. 2022 /12 /22
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 PRECIA MOLEN MAROC
ش.م.م

اأسمالها : 2.000.000 داهم 
مجمع سابينو الصناعي قطبة 762 

النواصر
الجمبية) مداولة  بمقت�شى 
البامة الغير البادية املنبقدة بتاايخ)
ووافق) قرا  (،2022 27)ديسمبر)

الشركاء)باإلجماع عما يلي):
جا ) اينيه  السيد  استقالة 

كولومعل من مهامه كمسير للشركة.
مااي) فريدايك  السيد  تبيي  
الجديد) القانوني  املمثل  مي  اينيه 
فرنسا كمسير) (PRECIA SA لـشركة)
محدودة) غير  لفترة  للشركة  ثاني 
عليها) املنصوص  وبالصالحيات 
األسا�شي) النظام  من  (16 املادة) في 

للـشركة.

الرزاق) ععد  السيد  مواصلة 
أجعاا ملهامه كمسير للشركة ملدة غير)

محدودة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
(،2023 فبراير) (8 بتاايخ) بالعيضاء)

احت اقم)857681.
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 RUBY’S HOUSE
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
الشركة) مقر  يقع  (،2023 يناير) (16
إقامة) (RUBY’S HOUSE SARL
السكن االنيق،)اجزئة اقم) ،)الطابق)
الثالث،)الشقة اقم)10)الداا العيضاء)

قراوا ما يلي):
بيع األسهم):)اآلنسة نبوم إيما ،)
0 3)سهًما بقيمة)100.00)داهم لكل)
 RUBY‘S( HOUSE« شركة) في  منها 
بموجب جميع) وينقل  يتنازل  (SARL
إلى) البادية  القانونية  الضمانات 
160)سهًما،) اآلنسة إحسا  كسوف)

اآلنسة إيما  كسوف)180)سهًما.
ببد هذا التحويل،)يصعم اآلنسة)
إيما ) واآلنسة  كسوف  إحسا  
كسوف مالكي األسهم املعاعة اعتعاًاا)
الحقوق) جميع  مع  اليوم  هذا  من 
وجه) على  لهم  ويحق  به،) املراعطة 
الخصوص حصيلة األسهم املذكواة)

اعتعاًاا من هذا اليوم.)
وقعوله،) التنازل  هذا  منم  يتم 
 100 منها) لكل  داهًما  (100 بسبر)
داهم،)أي)000 3)داهم تبلن اآلنسة)
وصرفت) استلمت  أنها  إيما   نبوم 
افويت.) وتبطي  اليوم  املعلغ  هذا 
واآلنسة) كسوف  إحسا   لآلنسة 

إيما  كسوف.
استقالة املسيرة املشااك:)

)استقالة اآلنسة نبوم إيما  من)
إدااتها إنهاء)وظيفتها ومهامها للتوقيع)
ذمة) إبراء) منحها  واقرا  املنفصل،)

نهائية وكاملة إلدااتها.
إيما ) اآلنسة  تبيي   اأكيد 
كسوف كمسيرة وحيد للشركة لفترة)

غير محددة.



3815 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

احديث النظام األسا�شي.

محكمة) في  القانوني  اإليداع  يتم 

بتاايخ) التجااية  العيضاء) الداا 

26)يناير)2023)احت اقم)0 8558.

552 P

ALTADEC
SARL

ألطاديك

شركة محدودة املسؤولية

برأسمال قداه 17.000.000 داهم

املقر االجتماعي : اقم 16 زنقة علي 

ععد الرزاق املباايف الداا العيضاء

السجل التجااي 90.369

مباينة تبيي  مسير جديد
البام) الجمع  قراا  على  بناءا 

والصادا) استثنائيا  املنبقد  البادي 

ااخاذ) ام  (، (2022 نونبر) (30 بتاايخ)

القرااات التالية):

(“ قعاج) يوسف  (“ السيد) تبيي  

بصفته مسير جديد

“علي) السيد) استقالة  مباينة 

شقرو ”)من مهامه كمسير للشركة

من) الالزمة  السلطات  افويض 

أجل اإلجراءات القانونية.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

باملحكمة) التجااي  للسجل  الضعط 

بتاايخ العيضاء) بالداا   التجااية 

7)فبراير)2023)،)احت اقم)38 857 

التاايخ) بنفس  بالتبديل  والتصريم 

احت اقم)982 .
للنسخة و اإلشااة

املسير

553 P

AGRO PARTNERS
SARL

شركة محدودة املسؤولية
اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : مجموعة التقدم 

م ف 17-2 الطابق الثاني سيدي 

البرنو�شي الداا العيضاء

السجل التجااي : 366163

اعال  عن تبديل

بتاايخ عرفي  عقد   بموجب 
شركاء) اجتماع  (،2023 يناير) (10
شركة) وهي  (،AGRO PARTNERS
ذات مسؤولية محودة برأسمال قداه)
100.000)داهم في اجتماع استثنائي)

عقداه اإلدااة.
وقد امت املوافقة باإلجماع على)

القرااات التالية):
الحصص) افويت  على  املوافقة 
محمد) السيد  من  االجتماعية 
اجتماعي)) حصة  الرضواني) 600)

لصالح السيد مو�شى فقشيش.
احديث النظام األسا�شي)؛

احويل الشكل القانوني للشركة):
من شركة ذات مسؤولية محدودة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
استقالة املسيرين السابقي ):

والسيد) الرضواني  خالد  السيد 
مو�شى فقشيش.

تبيي  مسير جديد للشركة):
حامل) فقشيش  مو�شى  السيد 
اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 
FC23962)لفترة غير محددة،)واصعم)
الشركة ملزمة بتوقيع السيد مو�شى)
التبريف) لعطاقة  حامل  فقشيش 

.FC23962(الوطنية اقم
األسا�شي) النظام  احيي   إعادة 
القواني ) على  واملوافقة  القديم 

الجديدة.
املحكمة) كااب  لدى  اإليداع  ام 
بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
6)فبراير)2023)احت اقم)857271.
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ائتمانية النجد
25)زنقة سويب الداا العيضاء
الهااف):)05.22.20.70.55
الفاكس):)05.22.20.70.33

عقد تسير الحر لألصل التجاري
املسجل بفاف

احت اقم) 10 2

الحر) تسيير  عقد  بمقت�شى 
10)ديسمبر) بتاايخ) بالدااالعيضاء)
يناير) (20 بتاايخ) واملسجل  (2022

،2023

القائم بي ):

السيد بنلمليم بنا  ععد الرحيم،)

لعطاقة) الحامل  الجنسية  مغربي 

(˓C20 501اقم الوطنية  التبريف 

كاليفوانيا) العيضاء) بالداا  القاطن 

املدينة) (167 فيال) ايسوا  كولف 

النواصر.املالك) بوسكواة  الخضراء)

احت) املسجل  التجااي  لألصل 
إقامة) بفاف  والكائن  اقم) 10 2˓)

يحيى شااع موالي كاميل م ج فاف،)

بالتقسيط،) البطوا  لعيع  واملبد 
التجااي) للمحل  الحر  التسير  أعطى 

للسيد إبراهيم عراقي الحامل لعطاقة)

 C 22096 اقم) الوطنية  التبريف 
والساكن)7)زنقة طنجة الطابق الثاني)

الشقة)6)م ج فاف.

خمسة) التسير  مدة  حددت 

 01/12/2022 من) إبتداء) سنوات 

وانتهي)30/11/2027.

البقد) هذا  عن  اإلافاق  ام 

بي ) املوافقة  واملواد  الشروط  احت 

الطرفي .

اإليداع بالسجل التجااي سيتم في)

املحكمة اإلبتدائية بفاف في الوقت)

القانوني.
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ALVI
داهم 00.000 .  اأسمالها

املقر االجتماعي: 16 زنقة علي ععد 

الرزاق الداا العيضاء-املغرب

السجل التجااي بالداا العيضاء اقم 

98.717

إشباا بتحويل الشكل القانوني 
للشركة من شركة مساهمة

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات شريك وحيد

1).)بموجب محضر اجتماع الجمع)

بتاايخ املنبقد  االستثنائي   البام 

ام ااخاذ القرااات) (،2022 نونبر) (2 

التالية):

للشركة) القانوني  الشكل  احويل 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات شريك وحيد،

إقراا ببيع االسهم لشركة أليانس)
للتنمية البقااية)،

اإلدااة) مجلس  أعضاء) استقالة 
من مهامهم كمتصرفي 

مدقق) مهمة  بنهاية  اإلقراا 
الحسابات

اعني نظام أسا�شي جديد للشركة.
لزاق) نفاخ  عمر  السيد  تبيي  
غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محددة.
2).)بموجب محضر مجلس اإلدااة)
ام) (2022 نونبر) بتاايخ) 2) املنبقد 
نفاخ) عمر  السيد  استقالة  إقراا 

لزاق من مهامه كمدير عام للشركة
وائيس مجلس اإلدااة

ام االيداع القانوني بمصلحة) (. (3
كتابة الضعط لدى املحكمة التجااية)
يناير) (20 بتاايخ) العيضاء،) بالداا 

2023)،)احت اقم)989 85.
عن املستخلص والعيانات
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COGEDIM
داهم اأسمالها 100.000. 2

املقر االجتماعي: 16 زنقة علي ععد 
الرزاق الداا العيضاء املغرب -

السجل التجااي بالداا العيضاء اقم 
118.937

إشباا بتحويل الشكل القانوني 
للشركة من شركة مساهمة

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات شريك وحيد

1).)بموجب محضر اجتماع الجمع)
بتاايخ املنبقد  االستثنائي   البام 
2022)،)ام ااخاذ القرااات)  2)نونبر)

التالية):
للشركة) القانوني  الشكل  احويل 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات شريك وحيد،
إقراا ببيع االسهم لشركة أليانس)

للتنمية البقااية)،
اإلدااة) مجلس  أعضاء) استقالة 

من مهامهم كمتصرفي )،
مدقق) مهمة  بنهاية  اإلقراا 

الحسابات.
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اعني نظام أسا�شي جديد للشركة.

لزاق) نفاخ  عمر  السيد  تبيي  

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محددة.

2).)بموجب محضر مجلس اإلدااة)

ام) (2022 نونبر) بتاايخ) 2) املنبقد 

نفاخ) عمر  السيد  استقالة  إقراا 

لزاق من مهامه كمدير عام للشركة

وائيس مجلس اإلدااة

ام االيداع القانوني بمصلحة) (. (3

كتابة الضعط لدى املحكمة التجااية)

يناير) (20 بتاايخ) العيضاء،) بالداا 

2023)،)احت اقم)979 85
عن املستخلص والعيانات
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ALPHA PALACE
داهم اأسمالها : 1.000.000

املقر االجتماعي : 16 زنقة علي ععد 

الرزاق الداا العيضاء املغرب -

السجل التجااي بالداا العيضاء اقم 

19 .3 3

إشباا بتحويل الشكل القانوني 
للشركة من شركة مساهمة

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات شريك وحيد

اجتماع) محضر  بموجب  (. (1

املنبقد) االستثنائي  البام  الجمع 

ااخاذ) ام  (، (2022 نونبر) بتاايخ) 2)

القرااات التالية:

للشركة) القانوني  الشكل  احويل 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات شريك وحيد،

 GOLF إقراا ببيع االسهم لشركة)

،(RESORT PALACE

اإلدااة) مجلس  أعضاء) استقالة 

من مهامهم كمتصرفي 

مدقق) مهمة  بنهاية  اإلقراا 

الحسابات

اعني نظام أسا�شي جديد للشركة.

لزاق) نفاخ  عمر  السيد  تبيي  

غير) ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محددة.

2).)بموجب محضر مجلس اإلدااة)

ام) (2022 نونبر) بتاايخ) 2) املنبقد 

إقراا استقالة السيد عمر نفاخ لزاق)

من مهامه كمدير عام للشركة

وائيس مجلس اإلدااة

ام االيداع القانوني بمصلحة) (. (3

كتابة الضعط لدى املحكمة التجااية)

يناير) (20 بتاايخ) العيضاء،) بالداا 

2023)،)احت اقم)988 85
عن املستخلص والعيانات
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 Société » GRAND

HOLDING MINIER
 SARL AU

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

قرا الشريك الوحيد) (19/0 /2021

 GRAND HOLDING لشركة)

MINIER SARL AU)ما يلي):

قعول عقد العيع املبرم بي  السيد)

السرغيني ععد املجيد لفائدة السيد)

البصري حميد بحصة)100)سهم.

قعول عقد العيع املبرم بي  السيد)

السيد) لفائدة  بوشبيب  املنعي 

البصري حميد بحصة)00 )سهم.

قعول عقد العيع املبرم بي  السيد)

السيد) لفائدة  الحسن  بواجالت 

البصري حميد بحصة)100)سهم.

بوشبيب) املنعي  السيد  استقالة 

من مهمته كمسير للشركة).

البصري) السيد  يصعم  بذلك  و 

في) حيدا  و  شريكا  و  مسيرا  حميد 

الشكل) يصعم  وبالتالي  الشركة 

ذات) م  م  ش  (: للشركة) القانوني 

الشريك الوحيد.

احويل مقر الشركة من البنوا )

 12 اقم) االداي�شي  شااع  (: (- الكائن)

إلى) مراكش  الصناعي،) الحي  مكرا،)

السياخ،) اقامة  (: التالي) البنوا  

مكرا زنقة) (10 الطابق الخامس اقم)

جليز) الشتوي  الحي  املخاز ،) واد 

مراكش.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) بمراكش  التجااية 
12/01/2023)احت عدد)3619 1.
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 SOCIETE » SENTIER
 BERBERE

SARL
عرصة سينكو، عمااة 83 الشقة 

اقم 1 شااع املزد لفة مراكش
MODIFICATION

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) شركاء) قرا  (,15/12/2022

SENTIER BERBERE SARL)مايلي):
بي ) املبرم  العيع  عقد  قعول  ((1
السيدة البريك خديجة لفائدة السيد)

ايت القا�شي السبعد
بحصة)20.000)سهم

2))تغيير الشكل القانوني للشركة)
من):)ش م م ذات الشريك الوحيد الى)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
احت) (05/01/2023 التجااية بتاايخ)

اقم)33 3 1 .
560 P

AGBL MAGHREB
SARL

مقرها االجتماعي : زنقة القصير، 
طابق 2، شقة 3، املباايف

الداا العيضاء
السجل التجااي : 03 295

نقل املقر االجتماعي
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
بتاايخ) بالعيضاء) املنبقد  للشركاء)

9)يناير)2023)اقرا ما يلي):
نقل املقر االجتماعي للشركة من)
البنوا )16،)زنقة القصير،)طابق)2،)
في) املباايف الداا العيضاء) (،3 شقة)
26)سكن أنوا معنى) شااع) حي الوالء)
03)شقة)07)الطابق)02)سيدي مومن)

لداا العيضاء.
العند)   تبديل  ام  لذلك  نتيجة 
من النظام األسا�شي واملتبلق باملقر)

االجتماعي ليصعم):

حي) (: الشركة ب) احديد مقر  ام 

 03 سكن أنوا معنى) (26 الوالءشااع)

مومن) سيدي  (02 الطابق) (07 شقة)

الداا العيضاء.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  اام 

بتاايخ) العيضاء) للداا  التجااية 

10)فبراير)2023)احت اقم)858050.
لإلشااة و العيا )

561 P

GANGA STYLES
SARL AU

نقل املكتب الرئي�شى
الجمع) اجتماع  محضر  بموجب 

البام االستثنائي بتاايخ)23/8/2022 

 GANGA STYLES SARL au لشركة)
واملكتب) داهم،) (100،000 اأف مال)

(،21 املسجل في الطابق األا�شي اقم)

اجزئة الخير،)برشيد قرا):

الطابق) إلى  الرئي�شى  املكتب  نقل 

ااشفي ) بن  شااع  ناصية  االا�شى 

وزنقة قائد ثريات إقامة اياض البرج)
حي) السعع  عي   محافظة  (5 اقم)

محمدي.

 Break التجااي) االسم  تبديل 

 .Beauty Centre By Hajar

الشركة) اسم  (2 املادة) تبديل 

وكذلك املادة) )مكتب مسجل.

ام اإليداع القانوني لدى املحكمة)

بتاايخ) العيضاء) الداا  في  التجااية 

 32796 اقم) احت  (07/10/2022

والسجل التجااي اقم)557803.
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CASA IDEAL
S.A.R.L

شركت ذات املسؤولية املحدودة 

ذاث شريك واحد

مقر الشركت: 95 شااع الزاقطوني 

الطابق الثامن اقم 2 

الداا العيضاء

بتاايخ عرفي  عقد   بموجب 

 02)يناير)2023)اقرا ما يلي):

تبديل عرض الشركة كما يلي):
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جميع) وإدااة  واجهيز  تشغيل  (-
ودوا) الفندقية  املنشآت  أشكال 
أخرى) مجموعة  وأي  الضيافة 

لألغراض السياحية)؛

واإلدااة) السياحي  الترويج  (-

موقع أي  وتشغيل   واإلشراف 

)أو مجمع سياحي أو ما شابه ذلك؛

األاا�شي) استصالح  أو  شراء) (-

عن) لها  ااببة  غير  أو  لها  اململوكة 

واإلصالح العناء) عمليات   طريق 

)أو أي أاض أخرى مخصصة إلنشاء)

مجمبات سياحية)؛

بجميع) واالستحواذ  اء)
َ

اإلنش (-

والتعادل،) واملساهمة،) أشكاله،)

واحويل األصول التجااية) والتأجير،)

لألغراض السياحية)؛

واإلدااة) واإلشراف  التشغيل  (-

لجميع) املعاشرة  غير  أو  املعاشرة 

الفنادق واملوايالت ووحدات اإلقامة)

والحانات) واملطاعم  البطالت  وقرى 

في) سواء) الليلية،) والنوادي  واملقاهي 

املغرب أو في الخااج)؛

إدااة) اأجير،) حيازة،) إنشاء،) (-

اأجير،) األعمال،) لجميع  إيجاا 

املؤسسات) جميع  تشغيل  اركيب،)

والشركات واملصانع والواش املتبلقة)

بأي من األنشطة املحددة)؛

-)امثيل جميع البالمات التجااية)

والحصول على االمتيازات واستغالل)

والتراخيص) االختراعات  جميع 

والبمليات والبالمات التجااية)؛

بأي) املشااكة،) أو  االستحواذ  (-

عمل أي  في  األشكال،) من   شكل 

)أو شركة لغرض مماثل؛

اجااية عملية  أي  عام،)  وبوجه 

عقااية) أو  مالية  أو  صناعية  أو  ( 

أو عملية ذات صلة من شأنها أ  تبزز)

املذكواة) األهداف  واحقيق  اطوير 

أعاله.

باملحكمة) القانوني  اإليذاع  ام 

احت) العيضاء) للداا  التجااية 
8 8559)اقم بتاايخ)26/01/2023.

563 P

BELLATRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأف املال 100.000 داهم

مقر الشركة 37 شااع 11 يناير 

الطابق الثالت شقة اقم 12

الداا العيضاء

فاام) بتاايخ  عرفي  عقد  بموجب 

دجنبر)2022)اقرا ما يلي):

بوبكر) بلحعيب  السيد  افويت 

200)من حصصه في الشركة للسيد)

بلحعيب عمر.

استقالة السيد لحعيب بوبكر من)

ادااة الشركة.

حي جعل) تغيير مقر الشركة الى) )

صغرو الطابق االول شقة اقم)15)حي)

السالم الداا العيضاء.

إعادة النظام األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

اقم) احت  العيضاء) للداا  التجااية 

856063)بتاايخ)27/01/2023.

564 P

BR BUILDING
SARL AU

اأسمال : 100،000 داهم

املكتب الرئي�شي : 10 زنقة الحرية 

الطابق 3 اقم 5 الداا العيضاء

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 .23/01/2023 بتاايخ) االستثنائي 

 .BR BUILDING SARL AU للشركة)

يقرا) داهم  (100،000 مال) برأف 

ما يلي):

القراا األول):

الوحيد ويصدق) املساهم  يصرح 

على نقل األسهم على النحو التالي:

سهم تبود ملكيتها للسيد) (1000

الرداد بواكعة لصالح السيد محمد)

قاسم.

على) الوحيد  املساهم  يوافق 

على) املال  لرأف  الجديد  التوزيع 

النحو التالي:

السيد محمد قاسم)1000)سهم.

القراا الثاني:

استقالة) الوحيد  املساهم  يقعل 

الرداد) بواكعة  الرداد  السيد  إدااة 

الوطنية) للعطاقة  حامل  بواكعة،)

الداا) في  مقيم  (،BH3 12 9 اقم)

زنقة بن جالل ااج الدين) العيضاء،)

الطابق)5)الشقة)33)املباايف،)ويقرا)

حامل) قاسم،) محمد  السيد.) تبيي  

(،BE900620 اقم) الوطنية  للعطاقة 

شااع) العيضاء،) 2 ) الداا  في  مقيم 

محمد الزاقطوني اقم) )الشقة)16،)

املدير الوحيد للشركة.

القراا الثالث):

يقرا) السابق،) للقراا  نتيجة 

النظام) احديث  الوحيد  املساهم 

األسا�شي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

2)فبراير)2023)احت اقم)856935.

565 P

 SOCIETE SERVY CLEAN
SARL

IF 24905060

 RC 387885

برأسمال 100،000 داهم

املقر الرئي�شي : الداا العيضاء، 129 

اجزئة كمنال بسيدي مبروف

التغييرات القانونية
البام) الجمع  ملحضر  وفًقا 

االستثنائي للمساهمي  املجتمبي  في)

(،26.12.2022 بتاايخ) الرئي�شي  املقر 

اقرا باإلجماع تغيير غرض الشركة،)

العاقي) وهو مقاول اركيب التدفئة.....)

 03 وبالتالي تبديل املادة) دو  تغيير،)

غرض الشركة من النظام األسا�شي،)

مع احديث قواني  النظام األسا�شي)

املبتمدة بشكل نهائي.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

09.02.2023)احت اقم)857919.

566 P

BAKRIFIL
SARL

IF 2223736
R.C 136689

برأف مال : 6.100.000 داهم
املقر الرئي�شي : الداا العيضاء، دواا 
ولد عزوز كلم 15 اقم 8 داا بوعزة 

طريق الجديدة
البام) الجمع  محضر  بموجب 
(،30.12.2022 بتاايخ) االستثنائي 
 BAKRIFIL SARL شركة) قرا شركاء)
داهم ومقرها) (6.100.000 برأسمال)
 15 الداا العيضاء)دواا ولد عزوز كلم)
اقم)8)داا بوعزة طريق الجديدة اقرا)

مايلي):
 6.100.000 من) املال  اأف  افع 
عن) داهم  (10.100.000 إلى) داهم 
  .000.000 بمقداا) زياداه  طريق 
  0.000 إصداا:) طريق  عن  داهم 
مكتتعة) داهم  (100 بقيمة) سهم 
بالكامل ومدفوعة بالكامل بتأسيس)
على) تبديالت  جااية،) حسابات 
األسا�شي) النظام  من  و7) (6 املاداي )
ببد قراا زيادة اأف املال الذي يتم)

انفيذه.
وبالتالي ام تبديل النظام األسا�شي)

على النحو التالي):
بمعلغ) املال  اأف  احديد  ام 
إلى) مقسم  وهو  داهم  (10.100.000
داهم) (100 بقيمة) سهم  (101.000

لكل سهم.
احديث القواني  املبدلة املبتمدة)

نهائيا.
املحكمة) في  القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

09.02.2023)احت اقم)857921.
567 P

T.S.P.P S. A
 C/0 111 الطريق الساحلية اقم

SAMIR، املحمدية
شركة مساهمة مسجلة في السجل 
التجااي باملحمدية احت اقم 91 6 
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
تبيي ) (،2022 دجنبر) (15 بتاايخ)
النظام األسا�شي مع التشريع املتبلق)

بشركات املساهمة.)
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اإليداع القانوني ام لدى املحكمة)
فبراير) (6 يوم) باملحمدية  االبتدائية 

2023)احت اقم)238.
568 P

 OMAR LATRACH LIL
 ISKANE

 S.A.R.L A.U
على) (2022 دجنبر) (31 يوم) ام 
الجمع) صعاحا  الباشرة  الساعة 
 OMAR« لشركة) االستثنائي  البام 
شركة) (»LATRACH LIL ISKANE
بشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
داهم) (28510.500 اأسمالها) وحيد 
ومقرها االجتماعي تباونية املحايطة،)
ام) حيث  السراغنة  قلبة  (،07 اقم)

ما يلي):
 285 لطرش،) عمر  السيد  باع 
ا له والتي امثل إجمالي)

ً
105)سهًما ملك

العالغ) املذكواة  الشركة  مال  اأف 
قيمة السهم)100)داهم،)لكل منها إلى)
صاحب) لطرش،) الدين  نوا  السيد 
(،Y 099 (اقم الوطنية  العطاقة 
طوا) في  أاض،) من  األسهم  اتكو  

التجزيئ.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
السراغنة) لقلبة  االبتدائية 
اقم) احت  (2023 13)فبراير) يوم)

 .2023/66
السجل التجااي اقم)2933.

569 P

HAYOUQ PHYTO شركة
ش.م.م

اأسمالها : 100.000 داهم 
مقرها االجتماعي مركز االوداية 

مراكش 
اقم السجل التجااي 109263

بمقت�شى محضر مؤاخ بمراكش)
البام) للجمع  (10/01/2023 بتاايخ)
 HAYOUQ لشركة) البادي  الغير 
املسؤولية) محدودة  شركة  (PHYTO
االوداية) مركز  االجتماعي  مقرها 

مراكش.

ام اإلقراا باألغلعية على ما يلي):
النبي) ععد  حيوق  السيد  افويت 
 100 500)حصة اجتماعية من فئة)
داهم للواحد ة لفائدة السيد حيوق)
حصة اجتماعية) (500 ععد الصماد)

من فئة)100)داهم للواحدة
مجموع الحصص)1000)حصة.

األسا�شي) القانو   احديت 
للشركة.

للشركة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) بمراكش  التجااية  باملحكمة 

09/02/2023)احت عدد)2 17.
570 P

MOUHSSINE DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة

برأف مال 00.000  داهم
املقر الرئي�شي : الداا العيضاء،

حي املعااكة، املجموعة 8، اقم 5، 
الطابق األول، سيدي البرنو�شي

RC n° 80327
IF n° 725978  

ICE n°00263707 000009 
البام) الجمع  محضر  بموجب 
في) االستثنائي املؤاخ بالداا العيضاء)
21)ديسمبر)2022،)قرا الشركاء)على)
وجه الخصوص تبديل املادة) 1)من)
النظام األسا�شي مع اوسيع صالحيات)

املديرين.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

3)فبراير)2023)برقم)857053.
571 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م
لالستشااة القانونية والجعائية)
محاسب مبتمد من طرف الدولة
)الهااف:)0-59-22-05 -55

www-fiduciaire-confisco.ma
CONFISCO@MENARA.MA

 TERELEC
 SARL

ااسمالها : 100.000 داهم
اقامة باستوا ، 21 ساحة شاال 

نيكول
 الطابق السابع الشقة 31 العيضاء
السجل التجااي عدد 109.291 

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

في) املؤاخ  للشركة  االستثنائي 

بمقرها) واملنبقد  (26/01/2023

بمقرها) (: يلي) ما  اقرا  االجتماعي 

االجتماعي اقرا ما يلي):)

التصفية) عملية  على  املصادقة 

واإلعال  عن قفلها.

السيد) الشركة  مصفي  إبراء)

ابراهيم بكري اإلبراء)التام.

بالـمحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

اقم) احت  بالعيضاء) التجااية 

858377)بتاايخ)13/02/2023.
مقتطف وبيا 

572 P

ALLMOOV ATLAS
اأسمالها : 100.000 داهم

املقر االجتماعي : إقامة ال كريل 

ك 29 شقة اقم   الطابق 3 شااع 

البراق مراكش

السجل التجااي : 15 120

حـل واصفية الشركـة
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املنبقد بتاايخ)8)دجنبر)2022)قد ام)

حل الشركة واصفيتها بطريقة ودية.

غيفياا) السيد  تبيي   ام  لقد  (

 RIVIERE هينري) جوغج  جيروم 

 JEROME GEORGES HENRI

اقم) التسجيل  لعطاقة  الحامل 

.E011953J

دجلة) زنقة  (89 اقم) الساكن 

السماللية مراكش،)كمصفي للشركة)

البمليات) جميع  بإامام  واوكيله 

املتبلقة بتصفية الشركة.

املقر االجتماعي):)لتصفية الشركة)

هو):)إقامة ال كريل ك)29)شقة اقم)  

الطابق)3)شااع البراق مراكش.

باملحكمة) والتسجيل  اإليداع  ام 

فبراير) (8 بتاايخ) بمراكش،) التجااية 

2023)احت اقم)591  1.

573 P

 BOULANGERIE PÄTISSERIE 

LA VALLEE
S.A.R.L AU

الرأسمال االجتماعي : 100.000 
داهم

املقر االجتماعي : إقامة ال كريل ك 29 
شقة اقم   الطابق 3 شااع البراق 

مراكش
السجل التجااي : 98035

حـل واصفية الشركـة
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املنبقد بتاايخ)05/01/2023)فقد ام)
حل الشركة و اصفيتها بطريقة ودية.

السيد) استقالة  قعول  ام  لقد 
الوطنية) بطاقته  املصطفى  ادناوي 

اقم E603 5)من مهام التسيير)
وتبيينه كمصفي للشركة واوكيله)
املتبلقة) البمليات  جميع  بإامام 

بتصفية الشركة.)
املقر االجتماعي لتصفية الشركة)
هو):)إقامة ال كريل ك)29)شقة اقم)  

الطابق)3)شااع البراق مراكش.
باملحكمة) والتسجيل  اإليداع  ام 
فبراير) (8 بتاايخ) بمراكش،) التجااية 

2023)احت اقم)597  1.
574 P

 MASTER DIFFUSION
 COMMERCIALISATION

 ش م م
اأسمالها : 200.000 داهم

 في طوا التصفية)
انهاء التصفية

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
قرا) (،2015 ديسمبر) (31 بتاايخ)
اقرير) على  االطالع  ببد  الشركاء)
وعلى) عليه  املصادقة  املصفي 
إبراء) قراوا  كما  التصفية  حسابات 
كمصفي) مهامه  وإنهاء) املصفي  ذمة 
عمليات) إنهاء) ذلك  ببد  وقراوا 

التصفية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
الضعط لدى املحكمة التجااية بالداا)

احت) (23-01-2023 بتاايخ) العيضاء)

اقم) 85518.
من أجل التلخيص واإلشهاا

575 P
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AYSAN BUSINESS
 SARL

RC N°358619
برأف مال : 100،000 داهم

املقر الرئي�شي: شااع الشفشاوني 
وععد الحميد بن باديس

مكتب -9 عمااة 22 الطابق الثاني 
عي  السعع - الداا العيضاء

قفل التصفية
االستثنائي) البام  الجمع  قرا 
شركاء) قرا  (30/12/2022 بتاايخ)

شركة)AYSAN BUSINESS)ما يلي):
حسابات) على  النهائية  املوافقة 

التصفية.
يبطي إبراء)ذمة للمصفية السيدة)
للعطاقة) حاملة  حالم،) السبدية 
واملقيمة) (،BJ109538 اقم) الوطنية 
 2 زنااة) مجموعة  القدف  حي  في 
العيضاء،) الداا  البرنو�شي  ( 58 اقم)

إلدااتها وإنجاز مهمتها،
للتصفية) النهائي  اإلغالق  يبلن 

)من)30/12/2022.
ً
اعتعااا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

02/02/2023)احت اقم) 5  .
576 P

SOTRAPREM
sarl

اأسمالها : 300.000 داهم
مقرها االجتماعي : 01 زنقة دوبرول 

حي املستشفيات الداا العيضاء
السجل التجااي : 3 1335
إعال  قفل اصفية الشركة

بموجب محضر قراا للجمع البام)
اإلستثنائي املنبقد بتاايخ)31)ديسمبر)

2022)اقرا ما يلي):
التصفية) حسابات  مراجع 
النهائي) التفريغ  عليها  واملصادقة 
 boumediene السيد) للمصفي 

berraqui
اقرير قفل الشركة.

باملحكمة) القانو   اإليداع  ام 
بتاايخ العيضاء) للداا   التجااية 
7)فبراير)2023)احت اقم)88 857.

577 P

STE QUALIMEDIA
SARL AU

RC : 288979
املقر االجتماعي: 7 اقامة اامي
زنقة سبتة الطابق 2 مكتب 8

الداا العيضاء
اصفية الشركة

مؤاخ) عرفي  عقد  بموجب 
 .13.01.2023 بتاايخ) بالعيضاء)
 STE لشركة) الواحد  الشريك  قرا 
شركة) (،QUALIMEDIA SARL AU
الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد ما يلي):
اصفية الشركة.

أمي ) السيد  تبيي   الشركاء) قرا 
بلوا لي للقيام بالتصفية.

اقامة) (7 (: هو) التصفية  مقر 
 8 مكتب) (2 اامي زنقة سبتة الطابق)

الداا العيضاء.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
احت) (13/02/2023 في) بالعيضاء)

عدد)858391.
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 LE PALAIS DES JOUETS
SARL AU

إقفال التصفية
بتاايخ) للمحضر  وفًقا 
شركة) شريك  قرا  (،9/12/20220
(،Le palais des jouets SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة شريك)
داهم،) (100.000 مال) برأف  واحد 
 2 عمااة) الصنوبر  في شااع  الواقبة 

الطابق) )الشقة)12)الداا العيضاء.
)قرات شركة ما يلي):

حل الشركة معكرا.
بنخلدو ) السيد  مرشح  تبيي  

زكرياء.
شااع) (: التصفية) مكا   تبيي  
الشقة) الطابق) ) (2 الصنوبر عمااة)

12)العيضاء
وقضايا) الخاصة  الصالحيات 

متنوعة.

ام اإليداع القانوني األول للفسخ)

في املحكمة التجااية بالداا العيضاء)

اقم) احت  (03/02/2023 بتاايخ)
التجااي) السجل  واقم  (857081

احت اقم)10131 .
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MC3 TRAVAUX شركة
SARL

واد الكر  محل اقم 296 النخيل 

الجنوبي مراكش .

فسخ الشركة
استثنائي) عرفي  عقد  بمقت�شى 

 09/09/2022 بتاايخ) مؤاخ 

 MC3 شركة) شركاء) قرا  بمراكش.)

ذات) ش.م.م  (TRAVAUX SARL
والكائنة) داهم  (10.000.00 اأسمال)

في البنوا ):)واد الكر  محل اقم)296 

النخيل الجنوبي مراكش مايلي):

-)حل مسعق للشركة

موالي) الشرقي  السيد  تسمية  (-

في) التصفية  عن  املسئول  مصطفى 

 296 اقم) محل  الكر   واد  البنوا  

النخيل الجنوبي مراكش.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية بمراكش بتاايخ)13/10/2022 

احت الرقم):)8 03 1.
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 WESTERWELLE STARTUP

HAUS MOROCCO
SARL AU

حل شركة ذات مسؤولية محدودة 
بمساهم واحد

الجمع) مداوالت  بموجب شروط 

 WESTERWELLE لشركة) البام 

 STARTUP HAUS MOROCCO

في) (20/11/2022 بتاايخ) (SARLAU

الداا العيضاء،)فإ  الشركاء)قراوا):

شركة) حل  عن  مسعًقا  اإلعال  

 WESTERWELLE STARTUP

من) اعتعاًاا  (HAUS MOROCCO

20/11/2022)واصفيتها ودًيا.

ايزنر) اوليفر  السيد  عي  مصفيا 
.Oliver Reisner

332)شااع) حدد مقر التصفية في)
اوداني،)الطابق الخامس،)شقة)32،)

في فيفينديس إنفست.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

.01/02/2023
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 ESTRELLA SEALAND
 COMPANY SARL AU

انشاء شركة
املقر االجتماعي : مكتب اقم 53 

الطابق الرابع كالغي مامونيا شااع 
حسن بوناعماني 500HF- حي 

الداخلة اكادير.
بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) وضع  ام  (13/01/2023
األسا�شي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية:
 ESTRELLA SEALAND االسم)

COMPANY SARL AU
استيراد وتسويق) هدف الشركة:-)
الخاصة) واملبدات  واملواد  السلع 

بقطاع الصيد العحري.
املدة محددة في)99)سنة)

معلغ) في  محدد  الراسمال 
 1000 الى) مقسم  داهم  (100.000
للحصة) داهم  (100 فئة) من  حصة 
الواحدة قد ام اكتتابها كلها للشركة)

 FOLIAS MAROC
ام تبيي  السيد الطيب) (: التسير)
غير) ملدة  للشركة  بيسوكوان.كمسير 
محدودة مع إعطائه صالحية اإلمضاء)

اإلدااي و العنكي منفردا.
لتكوين) (5% اقتطاع) يتم  األاباح 
عليه) املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإليداع) ام  القانوني  اإليداع 
لدى) الضعط  بكتابة  القانوني 
اقم) باكاديراحت  التجااية  املحكمة 

10 120بتاايخ)10/02/2023
582 P
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 COIFFE ET STYLE شركة

 FATHI OUSSAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد 

اأســـيــس
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ ب)23 

شركة) أسست  بأكادير  يناير2023)

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد.)

 COIFFE ET شركة) التسمية:)

 STYLE FATHI OUSSAMA

الحالقة) صالو   (: الهدف)

والتجميل للنساء)
فونتي) اقم) 29) املقر االجتماعي:)

البليا بنسركاو أكادير.)

املدة:)99)سنة من ااايخ التقييد في)
السجل التجااي

داهم موزع) (100.000 الرأسمال:)

على)1000)حصة بمقداا)100)داهم)

للحصة موزعة كالتالي:

الوحيد) للشريك  حصة  (1000  -

السيد برادة فتحي أسامة.)

برادة) السيد  تبيي   ام  التسيير:)

فتحي أسامة مسيرا للشركة و الذي)

قعل املهمة ملدة غير محددة.
الشركة مسجلة بالسجل التجااي)

بتاايخ) بأكادير  التجااية  باملحكمة 

(،5 325 اقم) احت  (10/02/2023

وام اإليداع القانوني بنفس املحكمة)

و بنفس التاايخ احت اقم)06 120.
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 STE GOLD SEASONS S.A.R.L
 شــــــركة كــــــــولــــد ســــيـــز  ش.م.م

انشاء شركة محدودة املسؤولية
بأكـادير) عرفـــي  عــقد  بمقت�شى 

ام اأسيس) (2023 فبراير) (01 بتاايخ)

شركة محدودة املسؤولية).

االسم):)كــــــــولـــــد ســــيـــز  ش.م.م)

هدف الشركة):)كراء)السيااات)
شااع) (- (101 اقم) (: الشركة) مقر 

(- أكابري) عمااة  (- الثاني) الحسن 

أكـــادير.

املدة):)محدودة في)99)سنة).
معلغ) في  محدد  (: الرأسمال)
 1000 الى) مقسمة  داهم  (100.000
للواحدة) داهم  (100 حصة من فئة)

مقسمة كالتالي)
هند بتي)1000)حصة).

التسيير):)السيدة هند بتي املسيرة)
الوحيدة للشركة و ملدة غير محدودة)

االاباح):)اوزع االاباح الصافية ببد)
االقتطاعات القانونية على الشركاء.

بكتابة) القانوني  االيداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
2023)احت) 10)فبراير) باكادير بتاايخ)

اقم)11 120 .
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 STE PARA HOUSNI 
 SARL

 ش. م.م 
مؤاخ) البرفي  البقد  بمقت�شى 
واملسجل) بانزكا   (07/12/2022 في)
ثم) بانزكا   (08/12/2022 بتاايخ)

اأسيس شركة):)بااا حسني.
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ش.)م.م).
هدفها):)شعه صيدلية/)شعه طبي.

إقامة) اقم05) (.: البنوا  التجااي)
الوحدة عمااة)1)بلوك أ شااع عتما )

إبن عفا  الدشيرة الجهادية إنزكا .
من) ابتداء) سنة  (99 املـدة:)

التأسيس النهائي.)
داهم) (100.000 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)داهم موزعة كالتالي):
-)السيد أيوب حسني)1000)حصة
أيوب) السيد  عي   التســيـــيــر:)
حسني كمسير وحيد للشركة ملدة غير)
محدودة مع احمله كامل الصالحيات)
للشركة األسا�شي  القانو    حسب 
البقود و اعتماد اوقيبه في جميع  ( 

)و الوثائق اإلدااية و العنكية.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
الضعط باملحكمة االبتدائية بانزكا )
بتاايخ19/01/2023)احـت اقم7 1 
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 ENTRETIEN

 MAINTENANCE ET

 REPARATION AUTO
اأسمالهـا 120.000 داهـم

مقـرهـا االجتماعي: زنقة -382اقم 

-79 الخيام -2 أكادير

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بمقت�شى عقد عرفي حرا بأكادير)

اأسيس) ام  (2023 يناير) بتاايخ) 0)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التاليـة):

التسمـيـة):)

 ENTRETIEN MAINTENANCE ET 

 REPARATION AUTO

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.)

صيانة) و  إصالح  الشركة  غرض 

البربات.

الرأف املال االجتماعي):

في) االجتماعي  الرأسمال  حدد 

على) موزع  وهو  داهم،) (120.000

فئة) من  اجتماعية  حصة  (1200

على) وموزعة  للواحدة،) داهم  (100

الشريكي ):

حصة) (600 (: سخرا) اشيد  (-

اجتماعية.

حصة) (600 (: جيك) لحسن  (-

اجتماعية
-382اقم) زنقة) (: املـقـر االجتماعي)

-79)الخيام)-2)أكادير.)

املــدة):)مدة الشركة محددة في)99 

سنة.)

التسيـيـر):)أسند التسيير وملدة غير)

سخرا) اشيد  السيدين  إلى  محددة 

ولحسن جيك).

بكتابة) القـانوني  اإليـداع  ام 

بأكادير) التجااية  للمحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

(: عدد) اجااي  15 120) سجل 

 (5 337

586 P

GROUPE BPA INVEST

إعال  عن اأسيس شركة

 ذات املسؤولية املحدودة

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)

القواني ) وضع  ام  (08/02/2023

املسؤولية) ذات  لشركة  األساسية 

املحدودة ذات املميزات التالية:)

 GROUPE BPA (: التسمية)

 INVEST

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة)

الهدف:)منبش عقااي/)شراء،)بيع)

جميع) غيرها/) أو  الحضرية  األاا�شي 

أنوع العناء)والتجهيز.

(،53 :)مكتب اقم) املقر االجتماعي)

الطابق الرابع،)أاوقة املامونية،)شااع)

حسن بونبماني،)حي الداخلة أكادير)

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

على) موزع  داهم،) في) 100.000))

 1000))حصة من فئة) 100))داهم)

لكل واحدة)

 500 أنغروش) حكيم  السيد  (-

حصة)؛

 500 انخروش) ابراهيم  السيد  (-

حصة؛

ام تبيي  السيد حكيم) (: التسيير)

أنغروش و السيد ابراهيم انخروش)

كشريكي  في التسيير ملدة غير محددة؛

الوثائق) جميع  على  اإلمضاء)

بشكل) سيكو   بالشركة  املتبلقة 

منفصل للسيد حكيم أنغروش)،)أو،)

السيد ابراهيم انخروش)؛

املدة:)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  ام  وقد 

التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

احت) (13/02/2023 بتاايخ) بأكادير 

اقم)30 120.
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 AGRI GALAXY

INTERNATIONAL
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات شريك 
وحيد

)بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)

القواني ) وضع  ام  (19/01/2023

املسؤولية) ذات  لشركة  األساسية 

ذات) وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

املميزات التالية:)

 AGRI GALAXY« (: التسمية)

 »INTERNATIONAL

ذات) شركة  القانوني:) الشكل 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد)

الفالحة دعم  أنشطة   الهدف:)

)و املبالجة األولية للمحصول/)ادبير)

الصناعية،) التجااية،) اإلستغالليات 

الفالحية؛)

اقم) مكتب  (: االجتماعي) املقر 

206)ف الطابق الثاني بلوك ف إ18 

اكنوبول)1)فونتي أكادير.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 100.000))داهم،)موزع على) 1000) 

لكل) داهم  فئة) 100)) من  حصة 

واحدة موزعة كاآلتي:)

 1000 كثير) الحسي   السيد  (-

حصة؛

السيد) تبيي   ام  (: التسيير) (

للشركة) الحسي  كثير كمسير وحيد 

ملدة غير محددة؛

الوثائق) جميع  على  اإلمضاء)

من) سيكو   بالشركة  املتبلقة 

طرف السيد الحسي  كثير ملدة غير)

محددة؛

املدة:)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  ام  وقد 

التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

احت) (09/02/2023 بتاايخ) بأكادير 

اقم)120392.

588 P

RAYAMED TRAVAUX
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
RC(N° : 27893 / INEZGANE

بمقت�شى عقد عرفي ثم بايت ملول)
اأسيس شركة) (2023/02/01 بتاايخ)
مواصفتها) محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي:
 RAYAMED (: التسمية)

TRAVAUX
الهدف االجتماعي:-)مقاول أشغال)

العناء)وأشغال متنوعة
-منبش عقااات.

-)االستيراد والتصدير.
دواا املزاا شااع) (: املقر االجتماعي)

33)اقم)75)مكرا ايت ملول انزكا .
املدة):)99)سنة.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة) (1000 إلى) مقسمة  داهم 
داهم للسهم) (100 اجتماعية بقيمة)

مقسمة كالتالي:
-)السيد):)محمد بازيز)500)حصة
 500 بوعنا ) محمد  (: السيد) (-

حصة
التسيير):)تبيي  السيد محمد بازيز)
كمسيرين) بوعنا   محمد  السيد  و 

للشركة
 1 ابتدئ من) (: السنة االجتماعية)

يناير إلى)31)دجنبر.
الفصل) حسب  مقسمة  األاباح:)

28)من قانو  الشركة.)
إيداعه) ام  (: القانوني) اإليداع 
احت) بإنزكا   االبتدائية  باملحكمة 

اقم) 28)يوم)2023/02/08 
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 IMA DIGITAL IMPRESSION
SARL AU

اإلشهاا القانوني
الشريك) قرا  حسب 
 IMA DIGITAL لشركة) الوحيد 
بتاايخ) (IMPRESSION SARL AU
 100.000 اأسمالها) (2023.02.03

داهم ما يلي:

15)شااع اقم) -)مقر الشركة:)اقم)

 21)حي اكركواة الدشيرة الجهادية.)
 100.000 في) حدد  املال  اأف  (-

1000)حصة من) داهم مقسومة إلى)

وموزعة) الواحدة  داهم  (100 فئة)

MANSOUR IMANE(:كتالي

-)املوضوع:)من أهداف الشركة:)1 

-2بيع) –االشغال الطعاعة واالشهاا.)

مستلزمات املكااب)-3بيع مستلزمات)

الكمعيوار

الشريك) قرا  حسب  التسيير:) (-

 IMA DIGITAL لشركة) الوحيد 

أنها) (IMPRESSION SARL AU

 MANSOUR السيدة) ستسيرها 

IMANE)ملدة غير محددة.

القانوني) اإليداع  ام  اإليداع:) (-

بإنزكا ) االبتدائية  املحكمة  لدى 

 288 احت اقم) (2023.02.09 بتاايخ)

السجل التجااي اقم)27897 

590 P

حسابات ادميم ش.م.م

 S2P BUILDER’S شركة
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
بموجب عقد عرفي محرا بتاايخ)
القانو ) وضع  ام  (2023 فبراير) (07

محدودة) شركة  لتأسيس  األسا�شي 

املسؤولية باملميزات التالية:

 S2P BUILDER’S(التسمية:)شركة

املسؤولية) ذات  شركة  الشكل:)

املحدودة)
اأسمال) حدد  الشركة:) اأسمال 

مقسم) داهم  (100.000 في) الشركة 

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

100)داهم للواحدة و موزعة كما يلي)

:)السيد الحسي  اوساا)500)حصة و)

السيد ععد الكريم اكتير)500)حصة)

اغرايسن) دواا  الشركة:) مقر 

ايت) اشتوكة  الصفاء) واد  جماعة 

باها.

األشغال) الشركة:) نشاط 

املختلفة او العناء،)نكوص واالستيراد)

والتصدير).

الحسي ) السيد  عي   التسيير:)
اكتير) الكريم  ععد  السيد  و  اوساا 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.
ملزمة) الشركة  التوقيبات:)
للسيدين) املنفصلة  بالتوقيبات 
الحسي  اوساا أو السيد ععد الكريم)

اكتير.
السنة املالية:)من)01)يناير إلى)31 

ديسمبر)
 99 املدة:)مدة الشركة محددة في)

سنة
بكتابة) القانوني  اإليداع  ثم 
الضعط باملحكمة االبتدائية إلنزكا )
328)و) 02/2023/ 1)احت اقم) يوم)

اقم السجل التجااي)27935 
591 P

TAFRAT TRANS شركة
ش م م. ش.و

اأسيس الشركة
 بموجب عقد عرفي مؤاخ بتاايخ
الشركة) اأسيس  ام  (2023/01/  30

ذات املميزات التالية:
 STE (: االجتماعية) التسمية 

TAFRAT TRANS SARLAU
نقل) (: االجتماعي) الهدف 

املستخدمي 
اغعالو) دواا  االجتماعي:) املقر 

سيدي وساي اشتوكة ايت بها.
 100.000 االجتماعي:) الرأسمال 
داهم مجزأة الى)1000)حصة من فئة)

100)داهم للحصة)
ام تبي  السيد ابراهيم) التسيير:)
ملدة) للشركة  وحيد  كمسير  بوحدو 

غيرمحدودة
من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التأسيس النهائي
من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)دجنبر من كل سنة ماعدا السنة)
األولى التي ابتدئ من ااايخ التسجيل)

بالسجل التجااي.
ام اإليداع القانوني لدى مصلحة)
االبتدائية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
احت) (08/02/2023 بــتاايخ) بانزكا  

اقم)286 
592 P
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فائز كوم 2
اـأسـيـس شــركة

بتأايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى  (
القانو ) وضع  ام  (.07/02/2023
التاسي�شي لشركة محدودة املسؤولية)
الخصائص) احمل  الوحيد  الشريك 

التالية:
الـتـسـميـــــــــــــــة):)فائز كوم)2.

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)
املحدودة الشريك الوحيد.

الـمـوضـــــوع):)-)استيراد واصدير.
واإلكسسوااات) املواد  اجااة  (-

للهوااف الثابتة أو املحمولة.)
(،20 املكتب) (: االجـتـماعــي) الـمـقر 
مشروع اارا ،) عمااة ا،) (،3 الطابق)

حي بوسخن،)دشيرة الجهادية.)
ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 

من يوم اأسيسها.)
اأسمـــال الشركـــة):)100.000داهم)
فئة) من  حصة  (1000 على) مقسم 

100)داهم كلها للسيد)
-)فائز بوعزة.)

األابــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسعة)%)5 
من األاباح لالحتياط القانوني والعاقي)

حسب اقرير)
الشريك الوحيد.)

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيـــــــــــــر)
كل) مع  بوعزة.) فائز  السيد:) طرف 

صالحيات االمضاء.)
فاام) من  (: االجتمـاعيـة) السنـــة 

يناير إلى)31)دجنعـــــر..
لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد 
يـوم) بانزكا   االبتدائية  املحكمة 

02/13/ 2023)احت اقم)318.
593 P

ROCCO TRANSPORT
SARL-AU

اإلشهاا القانوني
البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 ROCCO للشركة) التأسي�شي 
اأسمالها) (TRANSPORT-SARL-AU
االجتماعي) باملقر  املنبقد  (100.000
قرا) (07/12/2022 بتاايخ) للشركة 

الشريك الوحيد مايلي:

 70 اقم) (01 :بلوك) الشركة) مقر 
مكرا اوهموا لقعالني ايت ملول.

 :100.000 في) حدد  املال  اأف 
1000)حصة من) داهم مقسومة إلى)
وموزعة) الواحدة  داهم  (100 فئة)

كتالي):
 1000 مستاكو) الهادي  ععد  (-

حصة)
املوضوع:)من أهداف الشركة:

العضائع) للنقل  مقاول  (- (1  
الوطنية و الدولية لحساب الغير.

2)-)االستيراد والتصدير.)
الهادي) ععد  يبتبر  التسيير:)
 ROCCO للشركة) مسيرا  مستاكو 
ملدة غير) (TRANSPORT- SARL-AU

محدودة.
من) ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التسجيل بالسجل التجااي.
اإليداع:)ام اإليداع القانوني لدى)
انزكا ) بمدينة  االبتدائية  املحكمة 
بتاايخ)02/02/2023)احت اقم)  2 

السجل التجااي اقم).27857
594 P

شركة تكنوفراج 
 ش.م.م

اأسيس شركة 
املؤاخ) البرفي  البقد  بموجب 
ام) (2023 يناير) (31 بتاايخ) بأكادير 
مسؤولية) ذات  شركة  اأسيس 
محدودة بشريك وحيد وباملواصفات)

التالية):
التسمية):)اكنوفراج ش.م.م

 536 زنقة) (01 اقم) محل  (: املقر)
بوااكا  أكادير

الهدف):)أشغال العناء)
 100.000 (: الشركة) مال  اأف 

داهم)
بمكتب) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 
احت) (2023 فبراير) (08 يوم) بأكادير 
نفس) في  والتسجيل  (12389 اقم)
اقم) احت  التجااي  بالسجل  اليوم 

.5 309
595 P

 A S Q NOUN
 » Sarl «

Au(Capital(de 4.000.000,00 Dhs

 Siège(Social: N°16 RUE 21 AV

 NASSIM HAY TAYERT SOFLA

 GUELMIM

ICE: 003232755000095

اـــأسيــس
بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) اأسيس  ام  (،23/10/2023

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية):

A S Q NOUN(التسمية):)شركة

النسيم) شااع  االجتماعي:) املقر 

السفلى) ايرت  حي  (21 اقم) (16 زنقة)

كلميم.

داهم) ( .000.000 الرأسمـــــــــــــال:)

0.000 )حصة من فئة) مقسمة على)

100)داهم.

الشــــــــــــــركاء):)السادة:)

*ععد هللا قادش):)20.000)حصة)

*عي�شى اصواب):)20.000)حصة

الهـــــــــــــــــدف:)مقاول في أشغال العناء.)

وأشغال مختلفة.)

املسير القانوني):)ععد هللا قادش)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) بكلميم  االبتدائية 

03/02/2023)احت اقم)526 

596 P

KARBI IMMO شركة
 SARL AU 

إعال  عن اأسيس 
بمقت�شى عقد عرفي محرا بأكادير)

بتاايخ)20)يناير)2023)امت املصادقة)

لشركة) األسا�شي  القانو   على 

محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية:)

 STE KARBI IMMO (: التسمية)

 SARL AU

الهدف):)منبش عقااي.)

25)شااع) بلوك) (: املقر االجتماعي) (

 5 اقم) مكتب  (133 اقم)  اطوا  

و اقم)6)الطابق الثالت الحي املحمدي)

اكادير.
)اأسمال الشركة:)حدد الرأسمال)

داهم) (100.000 معلغ) في  االجتماعي 

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

من فئة)100)داهم للواحدة في ملك):

ايدوش) ايت  لبربي  (: السيد) (-

1000)حصة اجتماعية.

املدة):)99)سنة.)

التسيير:)السيد لبربي ايت ايدوش

يناير) (01 من) السنة االجتماعية:)

إلى)31)دجنبر.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

اكادير) التجااية  باملحكمة  الضعط 

(: اقم) احت  (07/02/2023 بتاايخ)

.120358

597 P

 SE SA CAR RENTAL شركة
 SARL AU

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في) املؤاخ  للبقد  طعقا 

شركة) اأسيس  ام  (31/01/2023

ذات املسؤولية محدودة بالخصائص)

التالية):)

 SE SA CAR RENTAL(:(التسمية
بدو ) السيااات  كراء) الهدف.)

سائق.
 100.000 (: املجموعة) اأسمال 

داهم.

SALIMA ARAJDAL(:املسير

 N°1 HAY االجتماعي:) املقر 

 ZAYTOUN COMMENE EL

GEURDAN TAROUDANT

املدة):)99)سنة.

للمجموعة) القانوني  اإليداع  ام 

بالسجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

بتاايخ) (9353 اقم) احت  بتااودانت 

. 07/02/2023

598 P
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شركة E .T.T VERRE ش٠م٠م
بموجب عقد عرفي امت املصادقة)
ام) (،2023/01/10 بتاايخ) عليه 
املسؤولية) محدودة  شركة  اأسيس 

باملوصفات التالية):
فير ٠ت  ٠ت) أو) (:  التسمية)

)ش)٠م)٠م.
الهدى) حي  (38 أو) اقم  (: البنوا )

أكادير
النشاط):)بيع و اقطيع الزجاج

الرأسمال):)حدد اأسمال الشركة)
داهم) (100.000 في مائة ألف داهم)

مقسمة كالتالي):
 50.000 السيد الشاوي حميد) (-

داهم أي)500)حصة)
 50.000 نهاد) بومهراز  األنسة  (-

داهم أي)500)حصة)
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيد الشاوي حميد
اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
التجااية) املحكمة  لدى  القانوني 
احت) (2023/02/06 بتاايخ) بأكادير 

اقم)3 1203
599 P

ايمي ودار جيت
اـأسـيـس شــركة 

بتأايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) وضع  ام  (2023 12يناير)
التاسي�شي لشركة محدودة املسؤولية)

احمل الخصائص التالية):
وداا) ايمي  شركة  (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

جيت.)
املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة.
املائية) االلباب  (: الـمـوضـــــوع)

الترفهي.
اقامة  ) (203 (: الـمـقر االجـتـماعــي)

عمااة ازازيت حي املحمدي اكادير).
ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 

من يوم اأسيسها.
 100.000 (: الشركـــة) اأسمـــال 
حصة من) (1000 داهم مقسم على)

فئة)100)داهم.

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)
طرف السيد ايمن سماوي العطاقة)

 .QB32837الوطنية اقم
فاام) من  (: االجتمـاعيـة) السنـــة 

يناير إلى)31)دجنعـــــر.
لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد 
اقم) احت  اكادير  التجااية  املحكمة 

االيداع)28 120 . 
السجل التجااي اقم)351 5.

600 P

املكتب البام للحسابات واالستشااات

 شركة ج.ش. إزدهار
 STE GH IZDIHAR

 .S.A.R.L. A.U 
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بموجب عقد عرفي محرا باكادير)
القانو ) وضع  (30/12/2022 يوم)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة مميزاتها كالتالي:
االسم):)شركة ج.ش.)إزدهاا

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد.

املوضوع:
وادبير) البقااي  اإلنباش  (•

البقااات.
املقر االجتماعي):)الرقم)786)الحي)

الصناعي أيت ملول.
 1.000.000 في) حدد  الرأسمال:)

داهم).
عي  مسير) أبوبكر  اوفيق  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
اإلبتدائية بإنزكا  يوم)30/01/2023 

احت عدد)222.
601 P

عجالت ازرار
اأسيس شركة

في) املؤاخ  للبقد  طعقا 
القانو ) وضع  ام  06يناير2023)
مسؤولية) ذات  لشركة  سا�شي  اال 
ومميزاتها) وحيد  وشريك  محدودة 

كالتالي:

-)االسم:)عجالت ازااا.)

-)الهدف:)بيع عجالت)،نيكوف.
635حي) اقم) االجتماعي:) املقر  (-

النصر1)ص.ب)188،طاطا.

-)املدة:)99)سنة.

داهم) (100.000 الرأسمال:) (-

مقسمة إلى)1000)حصة بقيمة)100 

داهم للحصة.)

للدخيرة) مائة  في  (5 (: االاباح) (-

والعاقي حسب قرااات الشركاء)

-)التسيير:)السيد الفجي محمد.)

ابتدئ من) (: السنة االجتماعية) (-

فاام يناير إلى)31)دجنبر من كل سنة).)

ام التسجيل) السجل التجااي:) (-

باملحكمة االبتدائية بطاطا احت اقم)

765)بتاايخ)20)يناير2023.

602 P

شركة ماستر بريفي سكيلز 
اـأسـيـس شــركة

بتأايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) وضع  ام  (2023 يناير) (18

التاسي�شي لشركة محدودة املسؤولية)

احمل الخصائص التالية):

شركة ماستر بريفي) (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

سكيلز.)

املسؤولية) دات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بمساهم واحد.

الـمـوضـــــوع):)التكوين املستمر)
أ بلوك) )اقم) (: الـمـقر االجـتـماعــي)

85)اكادير القدف.

ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــدة 

من يوم اأسيسها).)
 100.000 (: الشركـــة) اأسمـــال 

حصة من) (1000 داهم مقسم على)

فئة)100)داهم للحصة.

سبيدي) (: مساهمتهم) و  الشركاء)

حنا .)

األابـــــــــــــــــــاح):)يتم اقتطاع نسعة)%)5 

من األاباح لالحتياط القانوني والعاقي)

يوزع سواء) الشركاء) اقرير   حسب 

)آو ينقل.

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

طرف سيدة سبيدي حنا .)

السنـــة االجتمـاعيـة):)من فاام يناير)
إلى)31)دجنعـــــر.

لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد 
يـوم) التجااية  باكادير  املحكمة 

2023/02/09)احت اقم)02 120
603 P

AMES NEXT STEP 
SARLAU 

اأسيس شركة
بتاايــخ) عرفي  عـقــد  بمقتــ�شى 
08/12/2022)اأسســت شــــركــة ذات)
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص)

التالية):
AMES NEXT STEP:التسمية(-

في) الشركة  -هدف  الهـدف:) (-
املغرب كما هو في الخااج هو:
اقديم خدمات متنوعة).

أدوات) املبدات،) وشراء) بيع 
مكتبية ومبلومااية.

املقر االجتماعي:حي النهضة اقم) (-
02)طاطا

داهــم) (100.000 (: الرأسمال) (-
 100 بمعلغ) حصة  (1000 مقسمة)

داهم للحصة موزعة كالتالي):
 1000 أمسكا ) السيدالحسن 

حصة.
-)تسيير الشركة من طرف السيد:)

الحسن أمسكا .
التجااي) بالسجــــل  التسجيل  اــــم 
(: باملحكمة االبتدائية بــطاطا بتاايــــخ)
2022/12/12)احت عدد:130/22

604 P

Fiduciaire CLUB COMPTA

 STE RKEMMI TRANS شركة
SARL AU ش م .م
اأسيس شركة م م

في:) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) اأسيس  ام  (2022/09/15
محدودة املسؤولية ب شريك واحد)

احمل الخصائص التالية):
اسم) الشركة  احمل  (: التسمية)
 RKEMMI TRANS SARL AU(شركة

.
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احدد اأسمال) (: اأسمال الشركة)
الشركة في)100.000)داهم مقسم الى)
داهم لكل) (100 1000)حصة بقيمة)
حصة مملوكة ل اكمي ععد الكريم،)

JH5 0 2 1000)حصة.)
املقر) احدد  (: جتماعي) اال   املقر 

االجتماعي للشركة في البنوا ):
 155 ,زنقة الكويرة اقم) (01 شقة)
ايت) اشتوكة  بيوكرى,) التوامة,) ,حي 

باها.
الهدف اال جتماعي):)تبمل الشركة)

في مجال نقل األ شخاص.
الشركة) تسيير  احدد  التسيير:)
ععد الكريم اكمي,) من طرف السيد:)

.JH5 0 2
ام ايداع امللف القانوني للشركة)
لدى املحكمة االبتدائية النزكا  احت)

اقم)1928)بتاايخ)2022/10/03.
605 P

 SILKOR CENTER شركة
 S.A.R.L

إعال  عن اأسيس
بمقت�شى عقدعرفي مؤاخ بتاايخ)
القواني ) وضع  ام  (15/12/2022
ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

املميزات التالية):
 SILKOR CENTER(:(التسمية(•

شركة) (: القانوني) الشكل  (•
محدودية املسؤولية.

•)الهدف):)التجميل.
افرا ) عمااة  (: املقراالجتماعي) (•
اقم) اكادير  الصناعي  الحي  بلوك ف 

.،550
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال  (•
 1000 إلى) داهم مقسم  (10.000 في)

حصة من فئة)100)داهم
محمد) السيد  عي   التسيير:) (•
لطرش مسير اللشركة ملدة المحدودة
لدى) القانوني  اإليداع  ام  وقد 
التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
اقم) (19/01/2023 بتاايخ) باكادير 
وام) (،5 107 التجااي) السجل 

االيداع احت اقم)120125 
606 P

STE WIANASS TRANS
إعال  عن اأسيس

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
حرات) ببيوكرى  (2 /11/2022
قواني  شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي)
 STE WIANASS TRANS(:(االسـم

للنقل
املستخدمي ) نقل  (: األهداف) (

لحساب الغير.
همو) ان  دواا  (: االجتماعي) املقر 

الصفاء)اشتوكة ايت باها.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
من) سهم  (1000 إلى) مقسمة  داهم 
السيد) منها  يملك  التي  داهم،) (100

الحسي  أمهال)%100.
التسيير):)لسيد الحسي  أمهال.

اإليداع القانوني):)ام اإليداع لدى)
بتاايخ) بانزكا   االبتدائية  املحكمة 

 2022/10/1)احت اقم2019 .
607 P

STE MASSA ACTION
إعال  عن اأسيس

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
حرات) ببيوكرى  (28/09/2015
قواني  شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي)
 STE MASSA ACTION(االسـم

موقع) وادااة  تشغيل  (: األهداف)
اخييم سياحي.

سيدي) دواا  (: االجتماعي) املقر 
بوالفضايل ماسة.)اشتوكة ايت باها)
 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 
من) سهم  (1000 إلى) مقسمة  داهم 
السيد) منها  يملك  التي  داهم،) (100
الحسي  الرامي)5 %)والسيد ععدهللا)
سليما ) والسيد  (% 5 هرموش)

الرامي%10.
التسيير):)السيد الحسي  الرامي).

اإليداع القانوني):)ام اإليداع لدى)
بتاايخ) بانزكا   االبتدائية  املحكمة 

2023/01/26)احت اقم200 .
608 P

STE NAJWAZI TRANS
 إعال  عن اأسيس

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

حرات) ببيوكرى  (2 /11/2022

قواني  شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي)

 STE NAJWAZI TRANS (: االسـم)

للنقل)

املستخدمي ) نقل  (: األهداف) (

لحساب الغير.
بيوكرى) :اياض  االجتماعي) املقر 

عمااة) 0)حي اوامة بيوكرى.)اشتوكة)

ايت باها)

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

من) سهم  (1000 إلى) مقسمة  داهم 

التي املك منها السيدة) داهم،) (100

حسام) والسيد  (%50 غازي) نجوى 

غازي)%50.

التسيير):)السيدة نجوى غازي.

اإليداع القانوني):)ام اإليداع لدى)

بتاايخ) بانزكا   االبتدائية  املحكمة 

2022/12/29)احت اقم2600 .

609 P

STE G.2.A TRANS
 إعال  عن اأسيس

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

حرات) ببيوكرى  (27/12/2022

قواني  شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي)

االسـم):)STE G.2.A TRANS)للنقل

املستخدمي ) نقل  (: األهداف)

لحساب الغير.

الحسن) شااع  (: االجتماعي) املقر 

الثاني اجزئة الترست عمااة عنكو.

 5 اقم) شقة  الثالث  الطابق 
بيوكرى

 100.000: االجتماعي) الرأسمال 

من) سهم  (1000 إلى) مقسمة  داهم 

السيد) منها  يملك  التي  داهم،) (100

عزيز) والسيد  جواب) %3) أحمد 

القادا) ععد  والسيد  (%33 أمزيل)

أوهمو)%33.

التسيير):)السيد أحمد جواب.

اإليداع القانوني):)ام اإليداع لدى)

بتاايخ) بانزكا   االبتدائية  املحكمة 

2023/01/26)احت اقم208 .

610 P

STE CODEURO MENA
 إعال  عن اأسيس

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

حرات) ببيوكرى  (02/02/2023

قواني  شركة ذات مسؤولية محدودة)

خصائصها كالتالي)

 STE CODEURO MENA(:(االسـم

األهداف):)التجااة.

الحسن) :شااع  االجتماعي) املقر 

الثاني اجزئة الترست عمااة عنكو.

 5 اقم) شقة  الثالث  الطابق 

بيوكرى.)

 100.000 (: االجتماعي) الرأسمال 

من) سهم  (1000 إلى) مقسمة  داهم 

التي املك منها السيدة) داهم،) (100

حسناء)ادمودين)%100.

حسناء) السيدة  (: التسيير)

ادمودين.

اإليداع القانوني):)ام اإليداع لدى)

بتاايخ) بانزكا   االبتدائية  املحكمة 

2023/02/06)احت اقم)268 .

611 P

مكتب التسيير)،)االعالميات واملحاسعة)

كاجيسكو)

 MERZMA TRANS 
 ش.م.م 

إعال  بتأسيس شركة 
وبموجب) (08/12/2022 بتاايخ)

بتاايخ) مسجل  عرفي  عقد 

(،RE : 508115/12/2022)احت عدد

املسؤولية) ذات  شركة  اأسست 

 MERZMA اسم) احت  املحدودة 

نقل) ش.م.م هدفها كالتالي:) (TRANS

العضائع.
19)سوق) اقم) (: البنوا  التجااي)

وجا  ايزنيت).
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اأف مالـــها):)100.000)داهم) مئة)

أالف داهم)))موزعة إلى)1000)حصة)

قيمة كل حصة) )100)داهم)))

ام تبيي  السيد) (: تسيير الشركة)

والسيد) وحيد  كمسير  اكزوم  أحمد 

ععدهللا ادبوطهر كنائب مسير للشركة)

ملدة غير محدودة مع إعطائهما كامل)

الصالحيات حسب القانو  األسا�شي)

زابر) فاطمة  والسيدة  للشركة 

كمسؤولة عن نشاط النقل.)

 99 الشركة) عمر  مدة  (: املـــدة)

ااايخ) من  (( سنة) وتسبو    تسبة 

اأسيسها النهائي).

إيداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

الضعط) بمكتب  القانوني  امللف 

بتيزنيت) االبتدائية  املحكمة  لدى 

عدد10/2023بتاايخ)06/01/2023.

612 P

STE PHOTOMAR
 SARL 

اأسمالها 100.000 داهم 

إعال  بتأسيس شركة
اأسست) عرفي  عقد  وبموجب 

شركة دات املسؤولية املحدودة احت)

بتاايخ) (PHOTOMAR SARL إسم)

.23/01/2023

هدفها):)مقاول في أعمال مختلفة)

أو العناء.

التجااة البامة.)

سيدي) دواا  التجااي:) البنوا  

بومو�شى أوالداايمة)
داهم موزعة) (100.000 اأسمالها)

إلى)1000)حصة قيمة كل حصة)100 

دااهم،)موزعة كما يلي:

 500 مهدا ) الكريم  ععد  السيد 

حصة

السيد ععد الرحما  أيت بوهوش)

500)حصة

السيد) تبيي   ام  الشركة  تسيير 

الشركة) مسيرا  مهدا   الكريم  ععد 

كامل) اخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات حسب القانو  األسا�شي)

للشركة.

املدة):)99)سنة من ااايخ اأسيسها.

بمكتب) ام  القانوني  اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

بتاايخ) (98 اقم) احت  بتااودانت 

.1 /02/2023

 PHOTOMAR شركة) سجلت 
التجااي) بالسجل  (SARL

بتاايخ) (9363 اقم) احت  بتااودانت 

.1 /02/2023

613 P

 STE INSTITUTION SIHAM

AL AILM PRIVEE
اأسيس شركة

محرابأيت) عرفي  عقد  بموجب 

ام) (30/01/2023 بتاايخ) ملول 

املسؤولية) محدودة  شركة  اأسيس 

املميزات) ذات  واحد  شريك  ذات 

التالية):

 INSTITUTION (: التسمية)

ش.م.م) (SIHAM AL AILM PRIVEE

ذات شريك واحد

مداسة) (: االجتماعي) الهدف 

للتبليم الخصو�شي

اجزئة البينت) املقر االجتماعي:) (-

عمالة) لقليبة  (1160 اقم) العقبة 
إنزكا  أيت ملول

 100.000 (: اأف املال االجتماعي)

1000حصة من فئة) داهم مجزأ إلى)

ارجع) الواحدة  للحصة  داهم  (100

كلها للسيد البكيوي إدايس.

السيد) الشركة  يسير  التسيير:)

اإلمضاء) واخويله  إدايس  البكيوي 

املنفرد ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)

االجتماعية من فاام يناير وانتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

وام اإليداع القانوني لهذا البقد)

املحكمة) هيئة  لدى  الضعط  بكتابة 

اقم327  احت  بانزكا   االبتدائية 

والسجل التجااي اقم)27933)بتاايخ)

 2023/02/1 

614 P

 CASH 2022
اأسيس شركة

على عقد عرفي حرا بتزنيت) بناء)
وضع) ام  (،2023 يناير) (12 بتاايخ)
القواني  األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية وذات الخصائص التالية:

CASH 2022(:التسمية
الهدف:)

-)وكيل أعمال.
-)احويل األموال.

-)الصرف.
دوااالجامع) االجتماعي:) املقر 
ميرغت جماعة سيدي حساين اوعلي)

سيدي افني.
 20.000 االجتماعي:) الرأسمال 
حصة) (200 إلى) مقسم  داهم،)
للحصة،) داهم  (100 ب) اجتماعية 

موزعة على النحو التالي):)
-)اقشوش محمد):)100)حصة.
-)طاهري الحسن):)100)حصة.

من) الشركة  ستسير  التسيير:)
طرف السيد اقشوش محمد ملدة غير)

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 يوم) كلميم  االبتدائية 

2023)احت عدد)2023/ 52. 
615 P

STÉ GUSTO MAGICO
 SARL 

محرا) عرفي  عقد  بموجب 

اأسيس) ام  (2023 بتاايخ2601// 
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية):
 GUSTO شركة) التسمية:)

MAGICO)ش.م.م.
انتاج و تسويق املنتجات) الهدف:)

الغدائية)–)االستيراد والتصدير).
اقامة) (158 اقم) املقر االجتماعي:)

االخالص ايت ملول.)
املدة):)99)سنة.

 100.000 (: اأف املال االجتماعي)
1000حصة من فئة) داهم مجزأ إلى)

100)داهم للحصة الواحدة.

التسيير:)حميد سلما ).
السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)
االجتماعية من فاام يناير وانتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.
وام اإليداع القانوني لهذا املحضر)
املحكمة) هيئة  لدى  الضعط  بكتابة 
 330 اقم) احت  بانزكا   االبتدائية 
بتاايخ) والسجل التجااي اقم27937)

02/2023/ 1)م.
616 P

 STE NEW BORN SERVICES
 SARL

اأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرا ببيوكرة)
اأسيس) ام  (27/01/2023 بتاايخ)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

املميزات التالية):
 NEW BORN التسمية)

SERVICES)ش.م.م)
الهدف:)محطة خدمات

-)بيع الوقود والزيوت)
الطريق) (: االجتماعي) املقر 
النقطة) عند  (1009 اقم) اإلقليمية 
وادي) جماعة  (1 +150 الكيلومترية)
الصفاء)بيوكرة عمالة شتوكة أيت بها
 100.000 (: اأف املال االجتماعي)
1000)حصة من فئة) داهم مجزأ إلى)

100)داهم على الشكل التالي):
- 520)حصة للسيد محمد حاضر
- 280)حصة للسيدة زهوا عاشق
فاطمة) للسيدة  حصة  (200  -

الزهراء)حاضر
السيد) الشركة  يسير  التسيير:)
اإلمضاء) واخويله  حاضر  محمد 

املنفرد ملدة غير محدودة.
ابتدئ السنة) السنة االجتماعية:)
االجتماعية من فاام يناير وانتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.
وام اإليداع القانوني لهذا البقد)
املحكمة) هيئة  لدى  الضعط  بكتابة 
 282 اقم) احت  بانزكا   االبتدائية 
بتاايخ) والسجل التجااي اقم27889)

.08/02/2023
617 P
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 STE ESPLAST
 SARL

اأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرا بتاايخ)

شركة) اأسيس  06/01/2023ام 

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد)

ذات املميزات التالية):

ش.م.م) (»ESPLAST« التسمية)

ذات شريك واحد.

املنتجات) اصنيع  الهدف:)

العالستيكية

املنتجات) واوزيع  تسويق 

العالستيكية
سمية) زنقة  (: االجتماعي) املقر 

عمااة اقم)82)الطابق الثاني شقة) 0 

حي باملية الداا العيضاء
 100.000 (: اأف املال االجتماعي)

1000)حصة من فئة) داهم مجزأ إلى)

ارجع) الواحدة  للحصة  داهم  (100

كلها للسيد الياف بلمود .

السيد) الشركة  يسير  التسيير:)

اإلمضاء) واخويله  بلمود   الياف 

املنفرد ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)ابتدئ السنة)

االجتماعية من فاام يناير وانتهي في)

آخر دجنبر من كل سنة.

لهذا) القانوني  اإليداع  وام 

هيئة) لدى  الضعط  بكتابة  البقد 

العيضاء) بالداا  التجااية  املحكمة 
و السجل التجااي) ( 065 احت اقم)
اقم570181)بتاايخ)31/01/2023 .

من اجل النسخة والعيا 

حرا بالدااالعيضاء)بتاايخ)02/2023/ 1

618 P

 STÉ MODPROJETS شــركة
 SARL AU

اـأسـيـس شـركة ذات ا ملـسـؤولـية 
املحدودة ذات شريك وحيد. 

امت) عرفي  عقد  بموجب 

يناير) (10 بتاايخ) عليه  املصادقة 

شركة) اأسيس  ام  بإنزكا ،) (2023

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيد باملواصفات التالية):

االسم):)Sté MODPROJETS)ش.)
م).)م ذات شريك وحيد.)

الغرض:)تهدف الشركة إلى احقيق)
األغراض التالية:)

-)مقاول) ،)منبش عقااي) معاني) (•
أعمال أو إنشاءات مختلفة)-)التجااة.
الطابق) (،3 اقم) (: الرئي�شي) املقر 
األول عمااة يسرا شااع مراكش الحي)

الحسني إنزكا .
في) حدد  (: الشركة) اأسمال 
 1000 إلى) مقسم  داهم  (100.000
داهم) (100 قيمتها) اجتماعية  حصة 

لكل واحدة منها موزعة كاألتي):)
بيقنداا :) الحسن  السيد  (•

100.000)أي)1000)حصة.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
غير) ملدة  بيقنداا   الحسن  السيد 

محددة.
لدى) الضعط  بكتابة  اإليداع  ام 
بتاايخ) بإنزكا   االبتدائية  املحكمة 

10/02/2023)احت اقم)305.
619 P

»CARS FOR ALL«
ف.ت:9357 اااودانت

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد تسميتها 

بمقت�شى البقد البرفي املؤاخ في)
اأسست) 27/01/2023بأوالد اايمة،)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيدمميزاتها كما يلي:
CARS FOR ALL(:التسمية

بدو ) السيااات  اأجير  الهدف:)
سائق.

الحسن) شااع  (: االجتماعي) املقر 
عمااة) األول  الحسن  زنقة  الثاني 
الصويديد اقم)13)الكراج اقم1أوالد)

اايمة.)
 100.000 (: الشركة) اأسمال 

داهــم.
ااايخ) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

التسجيل بالسجل التجااي.
غير) ملدة  الشركة  اداا  (: التسيير)
شيكر) السيدة  قعل  من  محدودة 

وصال.)

اأسمال) وزع  الحصص:) اوزيع 
فئة) من  حصة  (1000 على) الشركة 
لفائدة) بكاملها  100داهم،محراة 

السيد شيكر أيمن.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 
 09/02/2023 بتاايخ) بتااودانت 

احت اقم)92.
620 P

 BOURHAIM NEGOS شركة
 SARL

اأسمالها : 100.000 داهم
املقر االجتماعي : اجزئة االمل 2 اقم 

270 مدينة البيو .
اقم السجل التجااي : 3597 

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
الباشرة) الساعة  (2022 شتنبر) (29
ذات) شركة  اأسيس  ام  صعاحا 

مسؤلية محدودة بشريكي :)
اقم) (، بواحيم) الرحيم  ععد  (-
حصته) (J317138 الوطنية) العطاقة 

من أسهم الشركة)%50.
اقم) (، ناشط) الرحيم  ععد  (-
 MC102599 الوطنية) العطاقة 

حصته من أسهم الشركة)%50.
مسير الشركة):)

القاطن) بواحيم،) الرحيم  ععد  (-
بحي الزناكي اواير اكادير.)

-)ععد الرحيم ناشط نائب مسير)
الشركة.)

من فاام يناير إلى) (: السنة املالية)
31)دجنبر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع 
نونبر) (1 بتاايخ) بالبيو   االبتدائية 

2022)احت اقم)992 .
621 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

 KAPOLUX SARL
حل شركة

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 2023 26)يناير) االستثنائي املؤاخ في)
 KAPOLUX SARL(قرا شركاء)شركة

.

-)الحل املسعق للشركة و الشروع)

في اصفيتها ابتداءا من يومه

-)تبيي  السيد اوايست فيونتيس)

كمصفي للشركة

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  وقد 

الضعط لدى هيئة املحكمة التجااية)

بتاايخ) (، (120338 باكادير احت اقم)

06)فبراير)2023. 

622 P

 STE NOUR TRADE WORLD 
SARL AU

شركة في طوا التصفية

الجمع) محضر  بمقت�شى 

بتاايخ) املنبقـد  االستثنائي  البام 

17/01/2023)اقرا مايلي

حسابات) عـلى  املصادقة  (-

التصفية

-)إبراء)ذمة املصفي)

-)الحل النهائي للشركة)

-)التشطيب على السجل التجااي)

باملحكمة) القانوني  إليداع  ام 

 223 اقم) احت  ألنزكا   اإلبتدائية 

بتاايخ)2023/01/30

623 P

شــركة » فيتاروميد «
حل الشركة – اعتماد التصفية 
الودية – تبيي  مصف –احديد 

مقر التصفية.
بتاايخ) مداوالتها  اثر  على  (: أوال)

30/12/2022)قرا الجمع البام غير)

فيتااوميد) شركة  لشركاء) البادية 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

برأسمال)100.000)مقرها االجتماعي)

مكتب اقم)2 ٫)طابق األول)52)ااسيال)

مقيدة بالسجل التجااي) (، اكادير) (3

لدى املحكمة التجااية باكادير احت)

عدد)36271)ما يلي):

-)الدااسة و املصادقة على اقريرا)

ملسير املتبلق بحل الشركة و اصفيتها)

الودية).
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-)حل الشركة بصفة معكرة ابتداء)
من)30/12/2202 

-)وضع الشركة في طوا التصفية)
الودية).

السيد) الشركة  مصفي  تبيي   (-
و الحامل اقم العطاقة) (، بكري علي)

.UA12057(الوطنية
-)احديد سلطات املصفي.

باملقر) التصفية  مقر  احديد  (-
االجتماعي مكتب اقم)2 ٫)طابق األول)

52)ااسيال)3)اكادير.)
ام انجاز االيداع القانوني) (: ثانيا)
التجااية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 
بتاايخ) (120355 عدد) احت  باكادير 

.07/02/2023
624 P

STE MIMOUN PESCA SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها : 300.000 داهــم
مقرها:بلوك bis 13 ، اقم  5 ، 

إحشاش- أكادير
ف.ت: 6533

البام) الجمع  ملحضر  طعقا 
بتاايخ) املنبقد  االستثنائي 

31/12/2022)اقرامايلي:
•)املوافقة على اقرير املصفي.

•إبراء)ذمة املصفي.
•إغالق عمليات التصفية.

باملحكمة) القانوني:ام  اإليداع 
التجااية بأكاديربتاايخ)10/02/2023 

احت اقم) 1 12.
625 P

 SOCIÉTÉ ESPACE SERVICES
 RMEL

SARL D’A.U 
الفسخ املسعق للشركة

القراا) محاضر  بمقت�شى 
املسؤولية) ذات  للشركة  االستثنائي 
بتاايخ) الوحيد  للشريك  املحدودة 

06/02/2023)اقرا ما يلي
ابتدءا) للشركة  املسعق  الفسخ  (-

من اليوم نفسه.

اابتي ععد البزيز) تبي  السيد:) (-
كمصفي للشركة.

مقر) نفسه  هو  مقرالشركة  (-
الفسخ املسعق).)

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  وقد 
الضعط باملحكمة االبتدائية بانزكا )
اقم) احت  (08/02/2023 بتاايخ)
التجااى) السجل  اقم  (287/2023

23863
626 P

 SOCIETE YOU شركة
LHARCHE TOURS

SARL 
اإلشهاا القانوني

RC(N° 21337 INEZGANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

اأسمالها 100.000 داهم
مقرها االجتماعي شااع البريد زنقة 
12 اقم 1565 امسية بايت ملول 

انزاكا  
البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

بتاايخ)18/01/2023)لشركة.
اصفيتها) و  الشركة  إقفال  قرا 
 12 في املقر الكائن شااع البريد زنقة)
اقم)1565)امسية بايت ملول انزاكا )

ومن طرف السيد الحرش يوسف).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) بانزكا   االبتدائية 

07/02/2023)احت اقم)281.
627 P

 SOCIETE SURF ET LOISIRS
SARL AU

البام) الجمع  مداولة  بمقت�شى 
يناير) (27 بتاايخ) املؤاخ  االستثنائي 
اأسمالها) والتي  للشركة  (2023
ميراللفت) الكائنة  داهم  (100.000

سيدي افني.
اقرا اصفية الشركة)

-ام انجاز اإليداع القانوني بكتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 
احت) (10/02/2023 بتاايخ) ايزنيت 

اقم)2023/53. 
628 P

SOCIETE JET 27 
 SARL AU 

 Siège(social :,BLOC 2 AV

 HASSAN 2 3eme(ETAGE(N° 5

AIT MELLOUL

.Tél/ 0661447699

DISSOLUTION
الجمع) محضر  بمقت�شى 

في) املنبقد  البادي  البامالغير 

10/01/2023ثم بموجعه):

•)حل مسعق للشركة ووضبها في)

اصفية)

مصفية) غعااي  فريد  تبيي   (•

للشركة.

بلوك) في  التصفية  مقر  اثبيت  (•

حي) ( 15 اقم) إفرا  شقة  إقامة  ح 

سيدي يوسف أكادير

باملحكمة) القانوني  يداع  أال  ام 

احت) باكادير51995.) التجااية 

اقم120258 . 

629 P

ASSENDALE
 شركة ذات مسؤولية محدودة دات 

الشريك الوحيد  في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها االجتماعي دواا 

الركادة افريجة - 83000 اااودانت 

املغرب.

اقم التقييد في السجل التجااي 

.5609

حل شركة
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

اقرا) (2023 من يناير) (16 املؤاخ في)

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 ASSENDALE ذات الشريك الوحيد)

داهما) (100.000.00 اأسمالها) معلغ 

وعنوا  مقرها االجتماعي دواا الركادة)

املغرب) اااودانت  (83000 (- افريجة)

نتيجة ل):)العجز.

دواا) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الركادة افريجة)-)83000)اااودانت.

)و عي :

عنوانه) و  اسندال  عمر  السيد  (-

 52 مشروع الدشيرة الجديدة عمااة)

الدشيرة انزكا  كمصفي) (06 الشقة)

 ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

البقود) اعليغ  محل  و  املخابرة 

والوثائق املتبلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بتااودانت بتاايخ) 2)يناير)

2023)احت اقم)55.

630 P

 YOUGUI HOME

SARL ش.ذ.م.م

اأسمالهـا 100.000 داهم

املقر االجتماعي: أكادير،اقم 380 

بلوك د حي الهدى

اصفية الشركة

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 2022 دجنبر) (13 بتاايخ) االستثنائي 

لشركة)YOUGUI HOME)»ش.ذ.)م.)

م.«)اأسمالها)100.000)داهم،)مقرها)

االجتماعي بأكادير،)اقم)380)بلوك د)

حي الهدى)،)قرا الشركاء)التالي:

•)اصفية الشركة

اشي ) مليكة  السيدة  تبيي   (•

مصفيا للشركة

باملقر) التصفية  مقر  احديد  (•

اإلجتماعي للشركة

مكتب) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

ألكادير) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (2023 يناير) (02 يوم)

.119906

631 P
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 TRANSPORT

 AFRKLA NATIONAL

 INTERNATIONAL
التشطيب النهائي للشركة

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

 TRANSPORT لشركة) االستثنائي 

 AFRKLA NATIONAL

يوم) املنبقد  (INTERNATIONAL

18/01/2023)اقرا ما يلي:

لشركة) النهائي  التشطيب  (-

 TRANSPORT AFRKLA

 NATIONAL INTERNATIONAL

و ام احديد مقر التصفية هو املقر)

عمااة) سبد  اوم  شااع  االجتماعي 
البيو ) (10 اقم) الثالث  الطابق  ( 8

و عي  السيد ادايس فرحا  مصف)

للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  ام 
الضعط باملحكمة االبتدائية للبيو )

احت اقم)012 )يوم)09/02/2023

632 P

حسابات اطلنتيس

 STÉ ACHRAFIEH
SARL 

اأسمالها 000 100 داهم

محل 5 زنقة 63  حي املوظفي  

اكادير

بتاايخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

 03)يناير2023)بأكادير،)اقرا ما يلي):

*)املصادقة على افويت خمسمائة)

 500))حصة اجتماعية اململوكة من)
البمري) البلوي  السيدة اقية  طرف 

لصالح الشريك الثاني السيد فادي)

سروا.
البلوي) اقية  السيدة  *استقالة 

وابرئتها) الشركة  تسيير  من  البمري 

مدة تسييرها.

*)تبيي  السيد فادي سروا كمسير)

الشيكات) جميع  للشركة.) وحيد 

املالية) الوثائق  وشتى  والكمعياالت 

والعنكية اوقع من طرف السيد فادي)

سروا.)

أسا�شي) قانو   على  *املصادقة 
املسؤولية) محدودة  لشركة  جديد 
للتغييرات) مواكعة  وحيد  بشريك 

السالفة الذكر.
لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد 
التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
بأكادير في)09)فبراير)2023)احت اقم)

 .120398
633 P

 ELECTROMICAPLAST 
 ABDERRAHIM

SARL 
RC :51341

تغييرات قانونية
بمقت�شى محضر جمع عام بتأايخ)

2023/01/25)امت املوافقة على):
السيد) حصص  افويت  (-
سيدي) ايت  الرحما   ععد  موالي 
على) اجتماعية  حصة  حسي ،550)

شكل التالي):
لصالح) اجتماعية  حصة  (300  -

السيدمحمد املبتصم.
لصالح) اجتماعية  حصة  (250  -

السيد حسني ملتوكي.
افويت حصص السيد حمادي) (-
احعيدو،)50)حصة اجتماعية لصالح)

السيد حسني ملتوكي.
ععد) موالي  السيد  تبيي   (-
الرحما  ايت سيدي حسي  والسيد)
للشركة) كمسيرين  املبتصم  محمد 

ملدة غير محددة.
لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد 
التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
(: بتاايخ) (120397 باكادير احت اقم)
التجااي) اقم سجلها  (09/02/2023

هو:1 513.
634 P

 STE IGOURRAM TRAVAUX 
SARL AU

تغيير انظمة شركة
يوم) املؤاخ  البرفي  للبقد  طعقا 
على) املصادقة  امت  (23/01/2023

ما يلي):

يمتلكها) التي  حصة  (300 بيع) (•

السيد):)الحسن اليبقوبي الى السيد:)

خالد جميل)

للسيد) النهائي  االنسحاب  (•

الشركة) من  اليبقوبي  الحسن 

ودخول السيد خالد جميل

•)تبيي  السيد خالد جميل مسيرا)

جديدا للشركة

اليبقوبي) السيد  ذمة  ابراء) (•

املسير السابق للشركة)

•)احيي  النظام األسا�شي للشركة)

اإليداع) ام  القانوني:) اإليداع 

الضعط) بكتابة  للشركة  القانوني 

باملحكمة االبتدائية بتااودانت احت)
فبراير) (02 بتاايخ) (76/2023 اقم)

 2023

635 P

SOCIÉTÉ JADA TRANS
SARL AU 

Au(capital(de 100 000 Dhs

 Siège(social : RUE 409 N°44

.AMOGAY DCHEIRA INEZGANE

تغييرات
البام) الجمع  محضر  بـمـوجـب 

بتاايخ) املنبقد  للشركاء) االستنائي 

02/02/2023اقرا ما يلي):

االجتماعية) الحصص  افويت  (-

على الشكل التالي:

ععد) للسيد  حصة  (1000 (•

سبيد) السيد  لفائدة  باال  الرحما  

الصبري.)

ععد) السيد  املسير  استقالة  (•

الرحما  باال من تسيير الشركة.
الصبري) سبيد  السيد  تبيي   (•

غير) ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.

املالي) املنفرد  اإلمضاء) اخويل  (•

للسيد) الوحيد  للمسير  واإلدااي 

سبيد الصبري.

نشاط) عن  املسؤول  استقالة  (•

النقل السيد ععدالرحما  باال.
الصبري) سبيد  السيد  تبيي   (•

مسؤوال جديدا عن نشاط النقل.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  وقد 

الضعط لدى هيئة املحكمة االبتدئية)

وذلك بتاايخ) 2023/02/1  بانزكا .)

احت اقم)326 

636 P

STIFANSALIM
 SARL 

افويت الحصص
جل) سالم  هعاد  السيد  باع  (-

هعاد) للسيد  حصة  (500 حصصه)

عي�شى.

املسؤولية) ذات  الشركة  (-

ستلتزم) (STIFANSALIM املحدودة)

 HACHIMI للسيد) املشترك  بتوقيع 

 HABBAD والسيد) (MUSTAPHA

. AISSA

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

الضعط باملحكمة االبتدائية طانطا )

اقم) احت  (01/02/2023 بتاايخ)

19/2023

637 P

 TRADING & LOGISTICS

SOLUTIONS
SARL AU 

محضر الجمع البام االستثنائي 
البامي ) الجمبي   بمقت�شى 

في) املؤاخا   االستثنائيي  

26/01/2023)قرامساهموا الشركة)

ما يلي):

الجليل) ععد  السيد  قرات  (- (1

لوغزالي افويت)500)حصة اجتماعية)

للسيد محمد عادل الزويني.

الشركة) مسير  استقالت  (- (2

السيد ععد الجليل لوغزالي.

3)-)تغيير الشكل القانوني للشركة)

 SARL AU(الى(SARL(من

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 

 02/02/2023 بتاايخ) بتااودانت 

احت اقم)77 . 

638 P
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 STE TIMJHAD TRANS 
SARL

ش.م.م 
اأسمالها 100.000 داهم

مقرها االجتماعي املجمع ف زنقة 17 
اقم 7 حي البرب ايت ملول

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

فبراير2023  (06 بتاايخ) االستثنائي 

أعاله) املذكواة  الشركة  شركاء) قرا 

سجلها التجااي اقم)26975)ما يلي:

محمد) مجحاد  السيد  افويت  (•

500)حصة للسيد متوكل الطيب.

متوكل) السيد  يصعم  وبذلك 

500)حصة و السيد) الطيب مالكا ل)

مجحاد محمد مالكا ل)500)حصة.

الطيب) متوكل  السيد  تبيي   (•

غير) ملدة  للشركة  مشترك  كمسير 

محددة.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  (•

الى شركة محدودة املسؤولية.

اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكا )

بتاايخ)10/02/2023)احت اقم)302

639 P

 SOCIETE MEGA شركة

 TRAITEMENT
S A R L 

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
قرا) باكادير،) (2012 يناير) (16

 SOCIETE MEGA شركة) شركاء)

TRAITEMENT)ما يلي:
الشركة) مال  اأف  زيادة  (•

ابيبة) للشريكة  الجااي  بالحساب 

بوععيدي ب)1.000.000)د.م ليصعم)

1.800.000)د م

من) (07,  06 العندين) تغيير  (•

القانو  األسا�شي.

اإليداع) ام  (: القانوني) االيداع 

باملحكمة) الضعط  بكتابة  القانوني 

التجااية باكادير بتاايخ)10/02/2023 

احت اقم)16 120.

640 P

 AL MAGHRIBIA شركة
 VOYAGES

بتاايخ) مداوالت  على   بناء)
قرا الجمع البام) (،2023 فبراير) (01 
 AL MAGHRIBIA(االستثنائي لشركة
مقرها) (،VOYAGES SARL AU
الحسن) شااع  (19 اقم) االجتماعي 

الثاني ايزنيت،)ما يلي):
األساسية) القواني   احيي   (-
من) الشركة  اأسمال  في  الزيادة  اثر 
 1.500.000 إلى) داهم  (500.000
داهم،)بقيمة مالية قداها)500)داهم)

للحصة االجتماعية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 يوم) بتيزنيت  االبتدائية 

2023)احت عدد)2023/51. 
641 P

حسابات ادميم ش.م.م

 STE ABOU ALI FRIGO
SARL AU

احويل املقر االجتماعي 
البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 
 ABOU ALI لشركة) االستثنائي 
 02/02/2023 يوم) املنبقد  (FRIGO

اقرا ما يلي:)
القانو ) من  العند) ) تغيير  (-
يلي:) كما  ليصعم  للشركة  األسا�شي 

احويل املقر االجتماعي للشركة)
الجديد:) االجتماعي  املقر  الى  (
زنقة اقم) الطابق السفلي اقم) 71)
06)بلوك ب الحي الصناعي ايت ملول)
األسا�شي) القانو   احديث  (-

للشركة وفق التبديل
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
الضعط باملحكمة االبتدائية النزكا )
يوم)13/02/2023)احت اقم)320 

642 P

 STE JAOUHARATE AGADIR
 VOYAGEURS

 SARL 
لقرااات) عرفي  محضر  بمقت�شى 
30دجنبر) بتاايخ) املنبقد  الشركاء)

2022)بأكادير،)فقد اقرا ما يلي:

1)-)تغيير مقر الشركة الى البنوا )

اليال) التجااي ب حي  الجديد املحل 
اكوين) (1297 اقم) اللوكوف  شااع 

أكادير.
الى) الشركة  مال  اأف  زيادة  (- (2

2000000.00) )اثنا  مليو  داهم)
اإليداع) ام  القانوني:) اإليداع 
لدى) الضعط  بكتابة  القانوني 
 07 يوم) باكادير  التجااية  املحكمة 

فبراير)2023)احت اقم)120375.
643 P

 R.R PRODUCE شركة
ش.م.م ذات شريك واحد.
اأسمالها: 100.000 داهم

مقرها االجتماعي: اقم  7 شااع 
محمد الخامس بلوك 3 حي الجديد 

أزاو أيت ملول
احويل املقر االجتماعي

الشريك) قراا  محضر  بـمـوجـب 
الوحيد املؤاخ في)01/02/2023اقرا)

ما يلي):
احويل املقر االجتماعي للشركة) (-
اقم) 7)شااع محمد الخامس) (« من)
حي الجديد أزاو أيت ملول) (3 بلوك)

التالي:) بالبنوا   الجديد  املقر  »الى 

شااع) (6 بلوك) (6 الطابق الثالث اقم)

الرباط الحي املحمدي أكادير.
القانو ) من  (5 الفصل) تبديل  (-

باملقر) املتبلق  للشركة  األسا�شي 

االجتماعي.

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  وقد 

الضعط لدى هيئة املحكمةاالبتدائية)

وذلك بتاايخ) (325 بانزكا  احت اقم)

.1 /02/2023

644 P

 STE BAVARIA CAR
تبديل في شــركة

بمقت�شى عقد الجمع البام بتأايخ)

06.02.2023)ام التبديل التالية):

 BAVARIA شركة) (: الـتـسـميـــــــــــــــة)

CAR

استقالة املسير الشركة السيد) (-
حسن داسي  و تبيي  السيد طااق)

قاسا).

من) الشركة  تسير  (: الـتسـيـيــــــــــــــــــر) (
,العطاقة) قاسا) طااق  السيد  طرف 

. J 8 661الوطنية اقم
لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد  (
اكاديرالسجل) التجااية  املحكمة 

التجااي اقم)33285)اكادير)
645 P

كاجيسكو

 AGJIM
لشركة) البام  الجمع  بمقت�شى 
يوم) املنبقد  ش.م.م  (»AGJIM«
بتاايخ) واملسجل  (16/01/2023
(،RE  8661 عدد) (06/02/2023
مقرها) (، داهم) (100.000 اأسمالها)
اجزئة) و  بلوك  ا  (81 االجتماعي اقم)

األمل افراك ايزنيت.)اقرا ما يلي:
ازكاني ) السيد محمد  استقالة  (-
وتبيي ) للشركة  كمدير  مهامه  من 
جديد) كمدير  عنبر  اناف  السيد 

للشركة ملدة غير محدودة.
ام إيداع امللف القانوني بمكتب)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضعط 
بتاايخ) ( 8/2023 بتيزنيت احت عدد)

06/02/2023
646 P

 STE PLANET 
 D’EQUIPEMENT MAROC

S.A.R.L A.U
املقر االجتماعي : اكادير اداااكة 

أݣادير
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
التأسي�شي) البام  للجمع  املبادل 
(، 2023م) يناير) (5 بتاايخ) املؤاخ 

اقرامايلي):
عماد) السيد  تبيي   (: التسيير) (-

ابكا  مسيرا وحيدا للشركة.)
السيد عماد) (: العنكي) اإلمضاء) (-

ابكا .
لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد 
بتاايخ) بأڭادير  التجااية  املحكمة 
01/26/ 2023م احت اقم)-120237 

السجل التجااي:)52573.
647 P
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 PARADIS CAR 
شركة ذات املسؤولية املحدودة.

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم  39 

اجزئة ايت سبيد ايت ملول انزكا  

املغرب.
اقم التقييد في السجل التجااي 

.3621

 استقالة مسير الشركة 
تبيي  مسير جديد للشركة

 التوقيع االجتماعي.
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

امت) (2023 من يناير) (06 املؤاخ في)

املصادقة على):

السيد) الشركة  مسير  استقالة 

حامدي صالح.

حامدي) محمد  السيد  تبيي  
لقعول) اعبا  للشركة  جديد  كمسير 

استقالة املسير.

للسيد صالح) االجتماعي  التوقيع 

حامدي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 25 بتاايخ) بانزكا   االبتدائية 

يناير2023)احت اقم)191.

648 P

شــركة ماسيك للبناء ومختلف 

األشغال 
 ش.م.م

 STE MASSIK DE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

DIVERS sarl
اأف مالها 500.000 داهم

املقر االجتماعي: شقة اقم 03 

الطابق األول عمااة الليمو  شااع 

حواية أوالد التايمة اااودانت

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

للعناء ماسيك  (« شركة)  لشركاء)

)و مختلف األشغال)«)ش.م.م املؤاخ)
اقرا) 2022م،) دجنبر) (27  بتاايخ)

ما يلي):

العنكي:)فصل اإلمضاء) •)اإلمضاء)

العنكي بي  السيد ماسيك عز الدين و)

السيد لزعر عمر.

•)اوسيع نطاق النشاط االجتماعي)
للشركة الذي يتمثل في ما يلي):

-)إمدادات املكااب،
-)أثاث املكااب و اللوازم املداسية،

-)األمن و الحراسة والتنظيف،
الهااف،) بالحاسوب،) اإلمداد  (-
الالسلكية) و  السلكية  اإلاصاالت 

واركيبها،
الذكية) أعمال اركيب األنظمة  (-

للمعاني،
و) (VMC الهواء) اكييف  أعمال  (-

الحماية من الحرائق،)
من) (16 و) (3 الفصول) تبديل  (•

القانو  األسا�شي للشركة.
القانو  األسا�شي الجديد) اعني  (•
للشركة ذات املسؤولية املحدودة من)

الشريك الوحيد ماسيك للعناء
لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد 
املحكمة االبتدائية بتااودانت بتاايخ)

30/01/2023م احت اقم:)71.
649 P

 STE PREMIUM PROJECT
 AND CONSTRUCTION

SARL AU
الشريك) قراا  محضر  بـمقت�شى 
الوحيد املنبقد بـتـاايـخ)2023/02/06 

االافاق على ما يلي:
واإلشغال) العناء) نشاط  -حذف 
على نشاط مكتب) املتنوعة و االبقاء)

الدااسات).
النظام) من  (2 الفصل) -تبديل 

األسا�شي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  وقد 
الضعط لدى هيئة املحكمة التجااية)
وذلك) (120377 اقم) باكاديراحت 

بتاايخ)07/02/2023.
650 P

 ECOLE ACTIVE PRIVEE
 SARL

محضر الجمع البام االستثنائي 
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في15/01/2023)قرامساهموا)

الشركة ما يلي):

التجاايي ) االسمي   إضافة  (- (1

التاليي ):

 ECOLE LA CHRYSALIDE  -

 PRIVEE

 CHRYSALIS  -

 INTERNATIONAL SCHOOL

PRIVEE

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

احت) (01/02/2023 بتاايخ) باكادير 

اقم)120289. 

651 P

إعالن عن عقد التسيير الحر 

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

في30/01/2023)ام االافاق بي ):

فااف) السيد  (: اولى) جهة  من  (-

الوطنية) للعطاقة  الحامل  زعنا ،)

بصفته املالك لالصل) (،J17500 اقم)

التجااي.

:)السيد ععد هللا) و من جهة ثانية)

الحامل للعطاقة الوطنية اقم) هكي،)

لالصل) املكتري  بصفته  (،J 20685

التجااي.

وفق) التجااي  االصل  كراء) على 

الشروط التالية):

لالصل) الحر  التسيير  (: الغرض) (-

مقهى) الستغالل  املكو   التجااي 

باكادير) التجااي  بالسجل  واملقيد 

احت عدد)28990 .

االمام) شااع  (، (92 اقم) -املقر:)

العخااي)،)بواكا ،)اكادير.

غير) سنوات  ثالث) 3)) (: -املدة)

ابتدئ) و  القائيا  للتجديد  قابلة 

في) وانتهي  (01/02/2023 من)

.31/01/2026

االف) ستة  الكرائية:) -الوجيعة 

وخمس مائة) 6500))داهم شهريا.

652 P

اكو سوس ش.م.م
اأسمالها 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : اقم  1 عمااة 
الصفوة شااع الحسن األول املسيرة 

أكادير 
إعال  عن التأسيس 

بـتاايـخ) عـرفي  عـقد  بمقتضـى 
انزكا ) مسجـل  (15/11/2022
 2022001525712075 اقـم) اـحت 
لشركة) األسا�شي  النظام  وضع  ام 

محدودة املسؤولية مميزاتها كالتالي):
الشكل القانوني):)شركة محدودة)

املسؤولية) ش م م).
)التسمية:)اكو سوف ش.م.م

)الغرض:) )مقتطف);)
-ادبير االستغالل الفالحي)

-)االستيراد و التصدير)
عمااة) اقم) 1) االجتماعي:) املقر 
الصفوة شااع الحسن األول املسيرة)

أكادير.
املدة:)99)سنة.

أي) داهم  (100.000 الرأسمال:)
داهم) (100 فئة) من  حصة  (1000

محراة نقدا.
الشركاء:) 2)

-)محمد اوعي�شى)520)حصة،)
-شركة ايربوما)80 )حصة.)

التسيير:
مع) محدودة  غير  ملدة  مسير  عي  
التوقيع املنفرد للسيد محمد بحوف،)
املزداد بتاايخ)1985/08/01،)مغربيي)
التبريف) لعطاقة  الحامل  الجنسية 
الساكن) و  (PA875 6 اقم) الوطنية 
ب:)مركز سيدي بيبي شتوكة ايت باها)
بالسجل) املسجلة  ايربوما  وشركة 

التجااي احت اقم)22837 
كتابة الضعط:

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) التجااية  باملحكمة  الضعط 
12/06/2022)احت اقم)8 1195.

بالسجل) الشركة  تسجيل  وام 
بتاايخ) املحكمة  لنفس  التجااي 

12/06/2022)احت اقم)53793.
653 P
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GLOSEB شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك واحد
اأسمالها : 100.000 داهم

مقرها االجتماعي : 133 مكتب اقم 
5 و6 الطابق الثالث بلوك 25 شااع 

اطوا  حي املحمدي أكادير
املسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام) بأكادير  (2023 يناير) (30 بتاايخ)
املواصفات) ذات  شركة  اأسيس 

التالية):
شركة ذات) (GLOSEB (: التسمية)

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي):)

واجهيز) منظم  (- الترفيه) مقاول 
االحتفاالت.

مقاول التركيب الكهربائي.
األعمال) جميع  إلى  باإلضافة 

املختلفة بجميع أنواعها.
133)مكتب اقم) (: املقر االجتماعي)
25)شااع) الطابق الثالث بلوك) 5)و6)

اطوا  حي املحمدي أكادير.
املدة):)99)سنة.

يتكو ) (: االجتماعي) الرأسمال 
 100 داهم مقسم إلى) (100.000 من)
للسهم،) داهم  (1.000 بقيمة) حصة 

لفائدة السيد أملوز لحسن.
ام تبيي  السيد) (: تسيير الشركة)
أمنوز لحسن مسير للشركة ملدة غير)

محدودة.
اإليداع) ام  (: القانوني) اإليداع 
بأكادير) التجااية  باملحكمة  القانوني 
اقم) احت  (2023 فبراير) (8 بتاايخ)

.120385
سجل اجااي اقم):)303 5.

للخالصة والعيا 

654 P

 BEL QUALITY الشركة
إعال  عن اأسيس

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) بتاايخ13/01/2023ام 
القواني  األساسية لشركة محدودة)
ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية:

BEL QUALITY(التسمية-

)-)الشكل القانوني:)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الخشب) نجااة  (: الهدف) (-

مقاول في) املبدني/) العناء) واألملنيوم/)

أعمال متنوعة أو العناء.

 F9 بلوك) محل  االجتماعي  -املقر 

حي الداخلة) شااع الخنساء) (25 اقم)

أكادير

في) حدد  االجتماعي  -الرأسمال 

 1000 إلى) مقسم  داهم  (100.000

املمثلة) داهم  (100 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية)

-)السيد بلبربي ياسي 

بلبربي) السيد  -التسيير:عي  

ياسي  مسير للشركة ملدة غير محددة

-)املدة:)99)سنة

لدى) القانوني  اإليداع  ام  وقد 

التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

احت) (06/02/2023 بتاايخ) باكادير 

اقم) التجااي  5 1203.السجل  اقم)

5 271

655 P

 STE GENERAL IDEAL FOOD

SARL AU
التفاصيل املتبلقة بالنشر

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

شركة) اأسست  (08/08/2022

وحيد) شريك  املسؤولية  محدودية 

ذات الخصائص التالية):

 STE GENERAL التسمية:) (-

 IDEAL FOOD S.A.R.L A.U

-)اأسمالها:)000 100)داهم.

67)كراج) -)مقرها االجتماعي:)اقم)

أيت) القليبة  البينت  اجزئة  (2 اقم)

ملول.

املواد) بيع  االجتماعي:) الهدف  (-

الغذائية البامة.

الهدى) نوا  والتسيير:) اإلدااة  (-

التبريف) لعطاقة  الحاملة  الجيرب،)

. J55369 (الوطنية اقم

اإليداع) ام  القانوني:) اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكا )
اقم) احت  (09/02/2023 يوم)
اقم) التجااي  السجل  (،2023/289

.27899
656 P

 MORINGA GARDEN الشركة
إعال  عن اأسيس

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
القواني ) وضع  ام  (2023  /01/  25
األساسية لشركة محدودة املسؤولية)
املميزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

التالية:
MORINGA GARDEN(التسمية-
)-)الشكل القانوني:)شركة محدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.
النعااات) وبيع  الهدف:زااعة  (- (
تغليف/) مقاول  والطعية/) البطرية 

استيراد و اصدير
اوالد) الواد  -املقر االجتماعي دواا 

مرابط الصويرة
في) حدد  االجتماعي  -الرأسمال 
إلى10000  مقسم  داهم  (100.000
املمثلة) داهم  (10 فئة) من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية)
-)السيد,)جواني نادية

جواني) السيدة  عينت  -التسيير:)
نادية مسير للشركة ملدة غير محددة

-)املدة:)99)سنة
لدى) القانوني  اإليداع  ام  وقد 
االبتدائية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
.06/02/2023 بتاايخ) بالصويرة 

السجل التجااي اقم)6573 
657 P

 DROGUERIE GOLDEN شركة
GATES

 SARL ش. م. م
اأسيس شركة م م 

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) اأسيس  ام  (30/01/2023
محدودة املسؤولية احمل الخصائص)

التالية):)
 DROGUERIE التسمية:)

GOLDEN GATESش م م.

اأسمال الشركة):)100.000)داهم)

 100 بقيمة) 1000حصة  الى) مقسم 

داهم لكل حصة مملوكة ل):

-)بن زليم ماجد):)ب)500)حصة

-)بنعوجمبة ععد البزيز):)ب)500 

حصة

علي) الحاج  االجتماعي:حي  املقر 

طريق السبت اشتوكة ايت باها

الهدف االجتماعي):)بيع البقاقير.

التسيير:)تسيير الشركة من طرف)

ععد) بنعوجمبة  و  ماجد  زليم  بن 

البزيز.

ام إيداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحكمةاالبتدائية بانزكا  احت)
اقم) 30)بتاايخ)10/02/2023

658 P

BOUR-SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيداأسمالها 

1.000.000 داهم

مقرها االجتماعي بلوك أ  اقم 85 

حي القدف اكادير

RC اكادير359 5

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ باكادير)

اأسيس) ام  (2023 فبراير) (02 في)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص) الوحيدذات  الشريك 

اآلاية.

 BOUR-SUD(:(التسمية

الهدف):

 ENTREPRENEUR DE-

 TRAVAUX DIVERS OU DE

CONSTRUCTION

 PROMOTION  -

IMMOBILIERE

NEGOCE -
 85 بلوك أ )اقم) املقر االجتماعي:)

حي القدف اكادير.

املدة):)99)سنة ابتداء)من اأسيس)

الشركة)

داهم) (1.000.000 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  (10.000 إلى) مقسم 

100)داهم).
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من) ابتدئ  االجتماعية–) السنة 

01)يناير إلى)31)دجنبر من كل سنة).

بمقت�شى الفصل)15)من القانو )

السيد) تبيي   ام  للشركة  األسا�شي 

بواحيلة أحمد كمسير للشركة ملدة)

غير محدودة.

التسجيل) و  القانوني  اإليداع  ام 

بالسجل التجااي باملحكمة التجااية)

2023احت) فبراير) يوم) 1) بأكادير 

عدد0  120.

659 P

 SOCIETE AGRICOLE

MAKAREM

SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

اأسمالها 8.000.000 داهم

كراج اقم 2 دواا اداات جماعة 

سيدي بيبي شتوكة أيت باها

ف.ت661 27

البام) الجمع  محضر  بمقت�شى 

غير البادي،)فقد اقرا ما يلي:

بمساهمة) املال  ااف  زيادة  (.1

ماليي ) سعبة  مقدااها  عينية 

داهم) ألف 7.900.000)) وتسبمائة 

ألف) 100.000)  مائة  من  ليمر 

داهم الى ثمانية ماليي  8.000.000) 

وسعبي ) لتسبة  بإصداا،) داهم 

حصة جديدة بقيمة) ألف 79.000))

،وذلك) الواحدة) مائة داهم للحصة 

بواسطة الشركاء.

األسا�شي) النظام  تبديل  (.2

للشركة.

للقيام) الصالحيات  اعطاء) (.3

باإلجراءات القانونية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 يوم) إلنزكا   االبتدائية 

2023)احت عدد)321.

660 P

 STE ALMASOUSS
 SARL

RC N° 1737

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

محضر) وضع  ام  (20/01/2023

الخصائص) يحمل  البام  الجمع 

التالية:

للشركة) جديد  فرع  اأسيس  (•

جماعة) بوحمااة  دواا  (: البنوا ) في 

الكدية العيضاء)اوالد اايمة).

لدى) القانوني  اإليداع  ام  لقد 

يـوم) بالبيو   االبتدائية  املحكمة 

2023/02/13)احت اقم)026 /23.

661 P

شركة روي بروديكت
 ش.م.م

اأسمالها 10.000 داهم

مقرها االجتماعي دواا حي احشاش 

الطريق الرئي�شي سيدي بيبي شتوكا 

ايت باها 

الجمع) محضر  بمقت�شى 

بتاايخ) املنبقد  االستثنائي  البام 

بانزكا ) واملسجل  (18/7/2011

اقم) احت  (09/07/2022 بتاايخ)

 RE 2022001165112075 RE

الشركاء) قرا  (،OR10152/2022 

ما يلي):

•)-الزيادة في الرأسمال الشركة).

•-اوسيع الغرض االجتماعي)

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 

باكادير) التجااية  باملحكمة  الضعط 

اقم) احت  (09/06/2022 بتاايخ)

.16291
من أجل النشر والعيا 

املسـير

662 P

 SNACK SOUK ALIKBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها : 10.000 داهم

مقرها االجتماعي : اقم 16 شااع 

محمد إقعال، أمسرنات بأكادير

بمقت�شى الجمع البام غير البادي)

 SNACK SOUK ALIKBAL لشركة)

 2022 نوفمبر) بتاايخ) 2) املؤاخ 

  59 شااع) (: االجتماعي)  بمقرها 

اقم)8)الوفاق،)بن سركاو بأكادير قرا)

ما يلي):

للشركة) املسعقة  التصفية 

غميزة) سهام  السيدة  استقالة  مع 

كمسيرة لها.

 احديد مقر التصفية في):)اقم)16 

شااع محمد إقعال،)أمسرنات بأكادير.

غميزة) سهام  السيدة  تبيي  

كمصفي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 التجااية بأكادير في)30)ديسمبر)2022 

احت عدد)119883.

السجل التجااي اقم)135 2. 
للخالصة والعيا 

663 P

 STE BENMOLAB
استدااك خطإ وقع بالجريدة)

 الرسمية عدد) 575 

بتاايخ)8)فبراير)2023)اإلعال  الذي)

يحمل اقم)11I )صفحة)36 2

بدال من :

والبائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بلبسري عنوانه حي)

82)عي  الشق) 79)اقم) الفضل زنقة)

2000)الداا العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):

السيد محمد بلبسري عنوانه حي)
82)عي  الشق) 79)اقم) الفضل زنقة)

2000)الداا العيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ العيضاء) بالداا   التجااية 

 20)يناير)2023)احت اقم)8 8550.

يقرأ :

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بن البسري عنوانه)
عي ) (82 اقم) (79 زنقة) الفضل  حي 

الشق)2000)الداا العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة):
السيد محمد بن البسري عنوانه)
عي ) (82 اقم) (79 زنقة) الفضل  حي 

الشق)2000)الداا العيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ العيضاء) بالداا   التجااية 
 20)يناير)2023)احت اقم)8 8550.

العاقي ال تغيير فيه.

 STE 22 MCHAT
استدااك خطإ وقع بالجريدة)

الرسمية عدد)5755)بتاايخ

15)فبراير)2023)اإلعال  الذي يحمل)
اقم)213P)صفحة)2713

بدال من :

.STE 22 MCHAT SARL AU

.........................................

.STE JAZOL(:(التسمية

يقرأ :

.....................................................

.STE 22 MCHAT SARL

.....................................................

.STE 22 MCHAT(:(التسمية

العاقي ال تغيير فيه.

K.T GESTION
استدااك خطإ وقع بالجريدة)

 الرسمية عدد) 575 

بتاايخ)8)فبراير)2023)باإلعال  الذي)

يحمل اقم)110P)صفحة)2252

بدال من :

شركة ذات مسؤولية محدودة في 

طوا التأسيس

إنهاء اصفية الشركة
اإلستثنائي) البام  الجمع  قرا 

للشركة) يونيو2022،) (30 بتاايخ)

املسماة)K.T GESTION SARL)شركة)
طوا) في  محدودة  مسؤولية  ذات 

........................................... التأسيس)

.................
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يقرأ :

شركة ذات مسؤولية محدودة في 

طوا التصفية

إنهاء اصفية الشركة

اإلستثنائي) البام  الجمع  قرا 

للشركة) يونيو2022،) (30 بتاايخ)

املسماة)K.T GESTION SARL)شركة)

طوا) في  محدودة  مسؤولية  ذات 

........................................... التصفية)

.................

العاقي ال تغيير فيه.

STE MOLTE FUNZIONI

SARL AU

السجل التجااي 13569 

البنوا  : ز3 أوالد عياد لكرابزية 

شااع 20 غشت بني مالل 

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام انشاء)شركة ذات) (22/12/2022

الشريك) ذات  املجدودة  املسؤولية 

الوحيد احمل الخصائص التالية):

 MOLTE FUNZIONI التسمية:)

.SARL AU

أوالد عياد لكرابزية) ز3) (: البنوا )

شااع)20)غشت بني مالل.

الغــرض):)مقهى و مطبم.

داهم) (100.000 (: املــال) اأف 

مقسم الى)100)حصة اجتماعية.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

عصام) الوحيد  والشريك  املسير 

مكاوي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائيةبعني مالل احت اقم)5 13.

1 C

GRAND CHEMIN

شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها االجتماعي : 1.800.000,00 

داهم

مقرها االجتماعي : بني مالل، 

القصيعة، سابق فم البنصـــــر

السجل التجااي اقم: 2397

00167 055000090

افويت حصص اجتماعية

حرا) اسمي  عقد  بمقت�شى  (- (I

داويش،) يوسف  األستاذ  طرف  من 

(،26 (،22 بتاايخ) مالل  بعني  موثق 

و27/12/2022.

محمد) �شي  السادة  ونقـــــل  فوت 

إلى) شكــــري،) جمال  والسيد  لحعيب 

السادة احمد بودة،)صالح بودة،)نوا)

الدين بن لحمر،)اشيد بودة،)ومحمد)

االجتماعية) الحصص  جميع  بودة،)

التي) اجتماعية  حصة  (18.000 أي)

يملكانهــــا في الشركة املذكواة أعاله.

1)-)املوافقــــة على افويت الحصص)

االجتماعية.

للقانو ) (7 و) (6 تغيير الفصل) (- (2

األسا�شي للشركــــة.

بودة،) احمد  السيد  تبيي   (- (3

غير) ملدة  للشركــــة  وحيد  مسير 

محدودة.

نقـــــل املقر االجتماعي للشركة) (- ( 

البرج.) عمااة  مالل،) بني  للبنوا :)

شااع محمد الخامس وشااع الجيش)

امللكي،)الطابق األا�شي،)مكتب اقم)1.

األسا�شي) القانو   احيي   (- (5

للشركة.

II)-)ام اإليداع القانوني لدى كتابة)

بعني) االبتدائية  باملحكمة  الضعط 

مالل بتاايخ)13/01/2023)احت اقم)

.1360

2 C

 LABORATOIRE D’ANALYSES

MEDICALES NAJIB

sarl au

RC 13583

البنوا  : شااع محمد الخامس حي 

بن عدي إقامة املستقعل الطابق 

السفلي اقم 2 بني مالل

انشاء) ام  عرفي  عقد  بمقت�شى 

املجدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد الوحيد احمل)

الخصائص التالية):

 LABORATOIRE (: التسمية)

 D’ANALYSES MEDICALES NAJIB

 SARL AU

الخامس) محمد  شااع  (: البنوا )

حي بن عدي إقامة املستقعل الطابق)

السفلي اقم)2)بني مالل.

للتحليالت) مختبر  (: الغــرض)

الطعية.

اأف املــال:)100.000)داهم مقسم)

الى)100)حصة اجتماعية.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)نجيب صالح.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بني مالل احت اقم)1378.

3 C

STE SNIPER MOTO

=SARL AU

 السجل التجااي 55  

البنوا   

البنوا  : 90 الطابق السفلي اجزئة 

بني مو�شى سوق السبت

بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام انشاء)شركة ذات) (19/12/2022

الشريك) دات  املجدودة  املسؤولية 

الوحيد احمل الخصائص التالية):

 STE SNIPER MOTO التسمية:)

.SARL AU

السفلي) الطابق  (90 (: البنوا )

اجزئة بني مو�شى سوق السبت)

استيراد واصدير و بيع) (: الغــرض)

الدااجات وأجزائها.

داهم) (100.000 (: املــال) اأف 

اجتماعية) حصة  (100 الى) مقسم 

الشريك الوحيد.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسير):)محمد البروي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية الفقيه بن صالح احت اقم)

.337

4 C

BOUZEKRI BACHIR AGRI
 SARL

 RC 13563

البنوا  : الشقة 15 الطابق   إقامة 

افيستا املركز الحي البصري

بني مالل

انشاء) ام  عرفي  عقد  بمقت�شى 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

احمل الخصائص التالية):

 BOUZEKRI BACHIR(:(التسمية

.AGRI SARL

الطابق)   (15 الشقة) (: البنوا )

البصري) الحي  املركز  افيستا  إقامة 

بني مالل

الغــرض):)التدبير الفالحي.

داهم) (100.000 (: املــال) اأف 

مقسم الى)100)حصة اجتماعية.

السنة املـالية):)السنة امليالدية.

مدة الشركة):)99)سنة.

املسيرا ):)بشير التماا و السبيدي)

بوزكري.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بني مالل احت اقم)7  1.

5 C
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SELECT CONSEIL

BENIDEX
إعال  متبدد القرااات

SELECT CONSEIL

شااع ععد املومن عمااة21  الطابق 

الرابع اقم16 ، 20360، العيضاء 

املغرب

BENIDEX »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: مكتب 

اقم 3 طابق االول عمااة 27 اشراق 

سنتر طريق ااجديدة ليساسفة 

الدااالعيضاء - 20000 الداا 

العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.293911

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)30)غشت)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اقليص من نشاط الشركة)

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اوسيع نشاط الشركة)

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

مالئمة النظام االسا�شي للشركة)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اعمال) (: اقليص من نشاط الشركة)

متنوعة).اعمال لجميع املهن)-)اعمال)

التطوير و اعادة اطوير املعاني)

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

و) اصدير  (: الشركة) نشاط  اوسيع 

استراد و التجااة بيع و شراء)في جميع)

اجهزة) أثاث  او  املواد  او  املنتجات 

الكمعيوار او اي أثاث و مبدات اخرى)

استراد) -اصدير  مرجبية) قيود  دو  

جميع) في  الشراء) و  العيع  التجااة  و 

املبدات املداسية دو  قيود مرجعي)

بند اقم)-:)الذي ينص على مايلي:)

مالئمة النظام االسا�شي للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)5 8572.

1I

ste ovada

STE KAIZEN AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ste ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif maroc
STE KAIZEN AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : امللك 

املسمى يونس الطابق االول حي اوالد 
حموسة - 35100 جرسيف املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.2007
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (12 املؤاخ في)
ذات) شركة  (STE KAIZEN AGRI
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 اأسمالها) معلغ  الوحيد 
داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي امللك)
املسمى يونس الطابق االول حي اوالد)
جرسيف املغرب) (35100 (- حموسة)

نتيجة النبدام اي نشاط اجااي.
و عي :

و) حمو  با  البلمي  السيد ة))
 35100 حي اوالد حموسة) عنوانه ا))
كمصفي) ة)) املغرب  جرسيف 

للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
امللك) وفي  (2023 يناير) (12 بتاايخ)
املسمى يونس الطابق االول حي اوالد)

حموسة)-)35100)جرسيف املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بجرسيف بتاايخ)06)فبراير)

2023)احت اقم)89/2023 1.

2I

ste ovada

STE EXPORT DISTRIBUTIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ste ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif maroc
 STE EXPORT DISTRIBUTIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : املحل 
اقم 1 قرب مسجد بدا - 35100 

جرسيف املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.1 91

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (12 املؤاخ في)
 STE EXPORT DISTRIBUTIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ)
وعنوا ) داهم  (10.000 اأسمالها)
قرب) (1 مقرها اإلجتماعي املحل اقم)
جرسيف) (35100 (- بدا) مسجد 
نشاط) اي  النبدام  نتيجة  املغرب 

اجااي.
و عي :

و) ميلود  هدااوي  السيد ة))
 35100 بخوشة) اجزئة  عنوانه ا))
كمصفي) ة)) املغرب  جرسيف 

للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
املحل) وفي  (2023 يناير) (12 بتاايخ)
 35100 (- بدا) مسجد  قرب  (1 اقم)

جرسيف املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بجرسيف بتاايخ)06)فبراير)

2023)احت اقم)88/2023 1.
3I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

REAL SPRING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD

 OMAR(EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

REAL SPRING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7  

شااع محمد ابن ععدهللا املكتب 
اقم1 الطابق السادف - 20330 

الدااالعيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

568203

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 REAL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SPRING

منبش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقااي.

  7 (: االجتماعي) املقر  عنوا  

املكتب) ععدهللا  ابن  محمد  شااع 
 20330 (- السادف) الطابق  اقم1)

الدااالعيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

السيد يوسف لعيض):)500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).

السيد عزيزالشيعاني):)500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) لعيض  يوسف  السيد 
اقم) عمااة ) (12 اجزئة جوهرة زنقة)

7)سيدي مومن)02 20)الدااالعيضاء)

املغرب.

عنوانه ا)) الشيعاني  عزيز  السيد 

ايطاليا)18000)سقلية ايطاليا.
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والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) لعيض  يوسف  السيد 

اقم) عمااة ) (12 اجزئة جوهرة زنقة)

7)سيدي مومن)02 20)الدااالعيضاء)

املغرب

عنوانه ا)) عزيزالشيعاني  السيد 

ايطاليا)18000)سقلية ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 16 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)168 85.

 I

CRB CONSEIL

CARI MAROC SAS

شركة التوصية البسيطة

افع اأسمال الشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شااع ابن سينا اقم  21 ، 

20280، الداا العيضاء املغرب

CARI MAROC SAS شركة 

التوصية البسيطة

 Twin وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 center(tour(ouest, 16ème(étage,

 angle Boulevard Zerktouni et

 Al(massira - 20100 casablanca

.maroc

افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

. 725

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام) (2022 نونبر) (30 في) املؤاخ 

قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 

من) أي  داهم«) (6.600.000«

 6.900.000« إلى) داهم«) (300.000«

داهم«)عن طريق):)-.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 03 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 85709.

5I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SCI EDEN SELYAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شااع موايتانيا صندوق البريد 

2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

SCI EDEN SELYAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 57 شااع 

موايتانيا صندوق البريد 2609 - 

0000  مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

133203

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 SCI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. EDEN SELYAN

اأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع املعاني املفروشة).

57)شااع) عنوا  املقر االجتماعي):)

 -  2609 البريد) صندوق  موايتانيا 

0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) اأسمال  معلغ 

100.000,00)داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد فريد بن خيلف)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فريد بن خيلف عنوانه ا))

-)-)-)الجزائر).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فريد بن خيلف عنوانه ا))

-)-)-)الجزائر)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم) 67  1.

6I

SELECT CONSEIL

LOS MARINOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

SELECT CONSEIL

شااع ععد املومن عمااة21  الطابق 

الرابع اقم16 ، 20360، العيضاء 

املغرب

LOS MARINOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة ايم 

اجزئة DES ARENES زنقة 2 اقم 26 

الدااالعيضاء - 20000 الدااالعيضاء 

املغرب.

افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.399895

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام) (2022 شتنبر) (02 في) املؤاخ 

قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 

»900.000)داهم«)أي من)»100.000 

داهم«) (1.000.000« إلى) داهم«)

مقاصة مع ديو ) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقداا و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857938.

7I

FIGENOUV

YAKOBI FINIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIGENOUV
شااع النصر عمااة 16 شقة 3 ديوا 

السالم ، 50050، مكناف املغرب

YAKOBI FINIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر اقم 

3 اقم 536 اجزئة اياص االسماعلية 

- 50050 مكناف املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

58227

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAKOBI FINIS

غرض الشركة بإيجاز):)-1)اشغال)

االنباش) (2- مختلفة واشغال العناء)

البقااي.

عنوا  املقر االجتماعي):)متجر اقم)
3)اقم)536)اجزئة اياص االسماعلية)

- 50050)مكناف املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

(: املجيد) ععد  يبقوبي  السيد 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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املجيد) ععد  يبقوبي  السيد 

 3 الشطر) (1 مرجا ) عنوانه ا))  )

50050)مكناف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد) ععد  يبقوبي  السيد 

 3 الشطر) (1 مرجا ) عنوانه ا))  )

50050)مكناف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)3 16.

8I

FIGENOUV

ISMANE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIGENOUV
شااع النصر عمااة 16 شقة 3 ديوا 

السالم ، 50050، مكناف املغرب

ISMANE IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر اقم 

1 اقم 3  اجزئة املنصواية - 50050 

مكناف املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

58219

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISMANE IMMOBILIER

االنباش) (: غرض الشركة بإيجاز)

البقااي.

عنوا  املقر االجتماعي):)متجر اقم)
1)اقم)3 )اجزئة املنصواية)-)50050 

مكناف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد سبدا اسماعيل)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سبدا اسماعيل عنوانه ا))
اوااكة) (2 اجزئة الصحراء) (171 اقم)

50070)مكناف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سبدا اسماعيل عنوانه ا))
اوااكة) (2 اجزئة الصحراء) (171 اقم)

50070)مكناف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1636.
9I

FIGENOUV

ALAHYDRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIGENOUV
شااع النصر عمااة 16 شقة 3 ديوا 

السالم ، 50050، مكناف املغرب
ALAHYDRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 106 

شقة 2 زنقة ملبااكة الزيتو  - 
50070 مكناف املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
58233

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALAHYDRO
غرض الشركة بإيجاز):)-1استيراد)
صيانة) (3- -2حفر االباا) قطع الغياا)

املبدات الهداوليكية.
اقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- زنقة ملبااكة الزيتو ) (2 شقة) (106

50070)مكناف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد البيد اشيد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) اشيد  البيد  السيد 
عمااة ا)5)الشقة) )املنصوا1 50050 

مكناف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) اشيد  البيد  السيد 
عمااة ا)5)الشقة) )املنصوا1 50050 

مكناف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)8 16.
10I

BELGAZI ALI

 CASINO TANGER
MALABATA

عقد تسيير حر ألصل اجااي) األشخاص)

املبنويو )
عقد تسيير حر ألصل اجااي

CASINO TANGER MALABATA
مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
أعطى) (2022 نونبر) (07 قي)
 MALABATA INTERNATIONAL
املسجل) (CORPORATION SA
باملحكمة) (107 5 التجااي) بالسجل 
الحر) التسيير  حق  بطنجة  التجااية 

شااع) ب  الكائن  التجااي  لألصل 
ملعاطا) طريق  السادف  محمد 
لفائدة) املغرب  طنجة  (90000  -
 GLOBAL MANAGEMENT
من) ابتدئ  سنة  (2 ملدة) (TANGIER
نونبر) (06 و انتهي في) (2022 نونبر) (07
قيمته) شهري  معلغ  مقابل  (202 

1.666.667)داهم.
11I

مكتب محاسعة

 BELKACEM HYGIENE
BUSINESS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

مكتب محاسعة
عمااة 1  شقة 2 زنقة عالل بن ععد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ،  5200، 

الرشيدية املغرب
 BELKACEM HYGIENE

BUSINESS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر والد 
بوناجي مدغرة الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

16673
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BELKACEM HYGIENE BUSINESS

.SARL
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

التطهير و التبقيم
مقاول في التنظيف
االشغال املختلفة).

عنوا  املقر االجتماعي):)قصر والد)
 52000 (- الرشيدية) مدغرة  بوناجي 

الرشيدية املغرب.



3837 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:) اأسمال  معلغ 
100.000,00)داهم،)مقسم كالتالي:

750)حصة) (: السيد حسن سلمي)
بقيمة)100)داهم للحصة).

 250 (: السيدة حواية بوازليفت)
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) سلمي  حسن  السيد 
املحمدي) الحي  (21 اقم) الزنقة) 0)
52000)الرشيدية) بوذنيب الرشيدية)

املغرب.
بوازليفت) حواية  السيدة 
عنوانه ا))الزنقة)32)اقم)30)حي اوالد)
الرشيدية) (52000 الرشيدية) الحاج 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) سلمي  حسن  السيد 
املحمدي) الحي  (21 اقم) الزنقة) 0)
52000)الرشيدية) بوذنيب الرشيدية)

املغرب
بوازليفت) حواية  السيدة 
عنوانه ا))الزنقة)32)اقم)30)حي اوالد)
الرشيدية) (52000 الرشيدية) الحاج 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 
فبراير)2023)احت اقم)157/2023.
12I

SELECT CONSEIL

LOS PEPES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

SELECT CONSEIL
شااع ععد املومن عمااة21  الطابق 
الرابع اقم16 ، 20360، العيضاء 

املغرب
LOS PEPES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية 

شااع نواماندي امينة بنت وهب و 
 SQUARE ابن يحيى البرفاني اقامة

PLACE عمااة 1 الطابق االا�شي 

محل 1 الدااالعيضاء - 20000 

الدااالعيضاء املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

. 18569

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام) (2022 غشت) (09 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 

»00.000 )داهم«)أي من)»600.000 

داهم«) (1.000.000« إلى) داهم«)
مقاصة مع ديو ) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقداا و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857935.

13I

SELECT CONSEIL

 S›TOUR TRANSPORT
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

SELECT CONSEIL

شااع ععد املومن عمااة21  الطابق 

الرابع اقم16 ، 20360، العيضاء 

املغرب

 S›TOUR TRANSPORT SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي:   زنقة 

ارغوت حي ااسي  الدااالعيضاء - 

20000 الداا العيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

. 171539

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)30)يناير)2023

األسا�شي) النظام  مالءمة  اقرا 

القانو :) مقتضيات  مع  للشركة 

اجديد النظام االسا�شي للشركة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857936.

1 I

GLOBE FIDUCIAIRE

TALYS CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

 1 شااع الزاقطوني الطابق 9 اقم 

18 ، 20100، الداا العيضاء املغرب

TALYS CASH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة, الطابق 10, الشقة 
اقم 57 ,الداا العيضاء. - 20000 

الداا العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

5716 1

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 TALYS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CASH

احويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموال..
زنقة) (77 (: عنوا  املقر االجتماعي)

الشقة) (,10 الطابق) محمد سميحة,)
 20000 (- العيضاء.) ,الداا  (57 اقم)

الداا العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: يوسف) افسكى  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد افسكى يوسف عنوانه ا))
الشر�شي) احمد  زنقة  القصر  اقامة 
الداا) ااسي   حي  (5 شقة) (2 طابق)
العيضاء) الداا  (20000 العيضاء)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد افسكى يوسف عنوانه ا))
الشر�شي) احمد  زنقة  القصر  اقامة 
الداا) ااسي   حي  (5 شقة) (2 طابق)
العيضاء) الداا  (20000 العيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
فبراير)2023)احت اقم)00858073.

15I

FIGESTA

GECITRADIV

إعال  متبدد القرااات

FIGESTA
زاوية شااع الجيش امللكي موالي ععد 
هللا البمااة قرطعة مكتب اقم 3 ، 

000 1، القنيطرة املغرب
GECITRADIV »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: اقم 50 
بلوك ب املغرب البربي امديد - - 

القنيطرة املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.  675

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)26)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بزيادة) الشركة  مال  اأف  قي  الزيادة 
من) لرفبه  ذلك  و  ( 50000 قداها)

550000)داهم الى)1000000)داهم
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
اخفيض من الرأف املال ب)370000 
السابقة) الخسائر  إلستباب  داهم 
للسنة املالية)2021)و احديد اأسمال)

الجديد قي)630000)داهم
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قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اوزيع الحصص املتعقية على الشركاء

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

داهم) (378000 ادايس) الشادلي  (-

(- داهم) (126000 محمد) الشادلي  (-

الشادلي يونس)126000)داهم

على) ينص  الذي  (:7 اقم) بند 

مايلي:)-)الشادلي ادايس)3780)حصة)

(- حصة) (1260 محمد) الشادلي  (-

الشادلي يونس)1260)حصة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)08)فبراير)

2023)احت اقم)272 9.

16I

FIGESTA

ILYAZHA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIGESTA
زاوية شااع الجيش امللكي موالي ععد 

هللا البمااة قرطعة مكتب اقم 3 ، 

000 1، القنيطرة املغرب

 ILYAZHA CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي أمل 5 

املسيرة اقم 669 الطابق االول ح ي 

م الرباط - 10000 الرباط املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

165995

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ILYAZHA CONSTRUCTION
مشغل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

محجر بمركعات ميكانيكية
-)مقاول أعمال متنوعة و إعمااية.
 5 أمل) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
املسيرة اقم)669)الطابق االول ح ي م)

الرباط)-)10000)الرباط املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الجبعة) نوفل  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) الجبعة  نوفل  السيد 
شااع املفضل الشرقاوي سوق أابباء)

الغرب) 30 1)القنيطرة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) الجبعة  نوفل  السيد 
شااع املفضل الشرقاوي سوق أابباء)

الغرب) 30 1)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بالرباط بتاايخ)-)احت اقم)-.
17I

iso(fidus

CASA STYLE DESING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

iso(fidus
حي األمال 02 اقم 0  مكتب اقم 06 
طابق الثاني ايط مليل دااالعيضاء ، 

0 296، دااالعيضاء املغرب
CASA STYLE DESING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي االمل 
02 اقم ف ب 0  مكتب اقم 06 

الطابق الثاني ايط مليل - 0 296 
الداا العيضاء املغرب.

افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.538061

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 دجنبر) (27 في) املؤاخ 

املصادقة على):
افويت السيد) ة))ععد هللا ياايب)
760)حصة اجتماعية من أصل)760 
حصة لفائدة السيد) ة))ععد الغفوا)

ياايب بتاايخ)27)دجنبر)2022.
ععاد) خالد  السيد) ة)) افويت 
330)حصة اجتماعية من أصل)330 
حصة لفائدة السيد) ة))ععد الغفوا)

ياايب بتاايخ)27)دجنبر)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 07 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)69 857.

18I

INFRA GEST

INFRA GEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

INFRA GEST
 RUE MOHAMED SMIHA 77
 ETG 10 N°57 CASABLANCA ،
24000، CASABLANCA(MAROC
INFRA GEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77، زنقة 
محمد سميحة، الطابق 10 الرقم 
57 الداا العيضاء - 000 2 الداا 

العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
570231

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 INFRA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GEST

و) بيع  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استراد مبدات املبلوميات

تسسير مبلوميات الشركات.
عنوا  املقر االجتماعي):)77،)زنقة)

الرقم) (10 الطابق) سميحة،) محمد 

الداا) (2 000 (- العيضاء) الداا  (57

العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد املهدي بهالي عنوانه ا))

 95 الرقم) (16 الزنقة) (2 اإلدايسية)

20530)الداا العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد املهدي بهالي عنوانه ا))

 95 الرقم) (16 الزنقة) (2 اإلدايسية)

20530)الداا العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 31 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)-.

19I

 ALI(OULHAJ(((SIMOTIC (BUREAU(DE

COMPTABILITE

STE SMARTMARKE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC 

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 310 الرئيسية 

الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

STE SMARTMARKE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 08 
اقم 18 حي السهب الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب
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اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
16653

في) مؤاخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (2 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SMARTMARKE SARL
غرض الشركة بإيجاز):)االشهاا)

التصدير واالستراد
الوساطة.

زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- حي السهب الرشيدية) (18 اقم) (08

52000)الرشيدية املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
  00 (: النجااي) سهام  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 300 (: السيد ععد الصمد كريم)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
(: النجااي) السميع  ععد  السيد 
300)حصة بقيمة)100)داهم للحصة)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-.

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة سهام النجااي عنوانه ا))
زنقة)01)اقم)3)حي الشبعة الرشيدية)

52000)الرشيدية املغرب).
كريم) الصمد  ععد  السيد 
العلدية) اجزئة  (310 عنوانه ا))
الرشيدية)52000)الرشيدية املغرب.

النجااي) السميع  ععد  السيد 
العكرية) الزوية  قصر  عنوانه ا))
الرشيدية)52000)الرشيدية املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

كريم) الصمد  ععد  السيد 
العلدية) اجزئة  (310 عنوانه ا))
الرشيدية)52000)الرشيدية املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 02 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)137.

20I

luxury ink

LUXURY INK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

luxury ink

57 شااع الدافوفي عمااة الدوحي 

طابق 1 شقة 2 ، 60000، وجدة 

املغرب

LUXURY INK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 57 شااع 

الدافوفي عمااة الدوحي طابق 1 

شقة 2 - 60000 وجدة املغرب 

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

 0513

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. LUXURY INK

ما) كل  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

يتبلق بالطعاعة واإلشهاا.

57)شااع) عنوا  املقر االجتماعي):)

الدافوفي عمااة الدوحي طابق)1)شقة)

2 - 60000)وجدة املغرب).

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) غزال   طالبي  السيدة 

  8 اقم) أ1) عوينة سراق  حي سالم 

60000)وجدة املغرب).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) غزال   طالبي  السيدة 

  8 اقم) أ1) عوينة سراق  حي سالم 

60000)وجدة املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (01 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)-.

21I

LA PERLE DES NATIONS

لبيغل د ناسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LA PERLE DES NATIONS

 SECTEUR 4 NR 477

 BOUKNADEL(SALE(MAROC،

11052، SALE(MAROC

لعيغل د ناسيو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قطاع   

اقم 77  بوقنادل سال - 11052 سال 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

372 3

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نونبر) (1 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

لعيغل) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

د ناسيو.

املطاعم,) (: غرض الشركة بإيجاز)
الوجعات) الخفيفة,) الوجعات 

السريبة.
قطاع)   (: عنوا  املقر االجتماعي)
اقم)77 )بوقنادل سال)-)11052)سال)

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 50 (: الخدجي) اشيدة  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
السيد كريم نااودا ):)950)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة اشيدة الخدجي عنوانه ا))
دواا زادال الغربية قطاع) )اقم)77  

بوقنادل)11052)سال املغرب.
عنوانه ا)) نااودا   كريم  السيد 
  77 اقم) قطاع) ) الغربية  زادال 

بوقنادل سال)11052)سال املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) نااودا   كريم  السيد 
  77 اقم) قطاع) ) الغربية  زادال 

بوقنادل سال)11052)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
دجنبر) (26 بتاايخ) بسال  االبتدائية 

2022)احت اقم) 90.
22I

STE ISSAM FIDUCIAIRE SARL AU

 STE ISSAM FIDUCIAIRE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 STE ISSAM FIDUCIAIRE SARL
AU

شقة اقم 03 الطابق األول عمااة 
اقم 09 شااع ايت نبما  ، 51000، 

الحاجب املغرب
 STE ISSAM FIDUCIAIRE SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة اقم 
03 الطابق األول عمااة اقم 09 

شااع ايت نبما  - 51000 الحاجب 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
582 1

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISSAM FIDUCIAIRE SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشااات وادبير املقاوالت.
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 09 الطابق األول عمااة اقم) (03 اقم)
51000)الحاجب) (- شااع ايت نبما )

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد عصام بوامضا )

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بوامضا ) عصام  السيد 
السفلى) الثمانينات  حي  عنوانه ا))

زنقة)9 51000)الحاجب املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوامضا ) عصام  السيد 
السفلى) الثمانينات  حي  عنوانه ا))

زنقة)9 51000)الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1653.

23I

JUDISCAL

ALAMI INC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

JUDISCAL

 LOT(HAJ(FATEH(RUE 4 N° 75

 OULFA ، 20260، CASABLANCA

MAROC

ALAMI INC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي األزهااي 2 
زنقة 78 اقم 8 حي األلفة - 20260 

الداا العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

559 09

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 شتنبر) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 ALAMI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INC

:)-)صاحب) غرض الشركة بإيجاز)

مطبم

-)استيراد و اصدير..
األزهااي) (: عنوا  املقر االجتماعي)
2)زنقة)78)اقم)8)حي األلفة)-)20260 

الداا العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: أدم) الغمااي  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) أدم  الغمااي  السيد 

اجزئة األزهر م ف)30)عمااة)17)شقة)
اقم)15)األلفة)20260)الداا العيضاء)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) أدم  الغمااي  السيد 

اجزئة األزهر م ف)30)عمااة)17)شقة)
اقم)15)األلفة)20260)الداا العيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 21 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

أكتوبر)2022)احت اقم)2803 8.

2 I

موثق

menu d’oré S.A.R.L.AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

موثق

 Angle(Av. des(FAR(et(Av.

 Hoummane El Fetouaki Angle

 Av. des(FAR(et(Av. Hoummane

 El(Fetouaki، 24000، El(Jadida

املغرب

menu d’oré S.A.R.L.AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة 

2 عمااة ف اقامة نجمة الجنوب 2 

الجديدة - 000 2 الجديدة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

19251

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 مااف) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 menu (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.d’oré S.A.R.L.AU
صالو ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شاي
مطبم و سناك

اقديم وجعات محمولة.
الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 2 عمااة ف اقامة نجمة الجنوب) (2

الجديدة)-)000 2)الجديدة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
(: اصعايو) الكريم  ععد  السيد 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اصعايو) الكريم  ععد  السيد 
 2 000 بدا) اجزئة  (12 عنوانه ا))

الجديدة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اصعايو) الكريم  ععد  السيد 
 2 000 بدا) اجزئة  (12 عنوانه ا))

الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالجديدة بتاايخ)31)مااف)

2022)احت اقم)27671.

25I

IMRANE HILAL-(عمرا  هالل

IMRANE HILAL- عمران هالل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

IMRANE HILAL- عمرا  هالل
21 زنقة أبو ععدهللا نافع 

إقامة بن عمر الطابق   الشقة 
10 الدااالعيضاء ، 20250، 

الدااالعيضاء املغرب
 IMRANE HILAL- عمرا  هالل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 
أبو ععدهللا نافع إقامة بن عمر 
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الطابق   الشقة 10 الدااالعيضاء 

املغرب - 20250 الدااالعيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

569573

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (0 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

:)عمرا ) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.IMRANE HILAL-(هالل

اإلنباش) (: غرض الشركة بإيجاز)

البقااي.

زنقة) (21 (: عنوا  املقر االجتماعي)

أبو ععدهللا نافع إقامة بن عمر الطابق)

(- املغرب) الدااالعيضاء) (10 الشقة) ( 

20250)الدااالعيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:

السيد عشابي ابراهيم):)50)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).

السيد أشرامي حسن):)50)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عشابي ابراهيم عنوانه ا))

  3 املكانسة اقامة مفتاح انااة زنقة)

الدااالعيضاء) الشق  عي   (69 اقم)

70 20)الدااالعيضاء)املغرب.

عنوانه ا)) حسن  أشرامي  السيد 

شقة) ( 3 زنقة) اإلنااة  اجزئة مفتاح 

 20 70 69)عي  الشق الدااالعيضاء)

الدااالعيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عشابي ابراهيم عنوانه ا))

  3 املكانسة اقامة مفتاح انااة زنقة)

الدااالعيضاء) الشق  عي   (69 اقم)

70 20)الدااالعيضاء)املغرب

عنوانه ا)) حسن  أشرامي  السيد 

شقة) ( 3 زنقة) اإلنااة  اجزئة مفتاح 

 20 70 69)عي  الشق الدااالعيضاء)

الدااالعيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية بالداا العيضاء)بتاايخ)-)احت)

اقم)-.

26I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

MAFROID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشاط الشركة)

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY(EL(MASSIRA(BP 5523

 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc

MAFROID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي مدينة 
الوحدة بلوك ف اقم 1082 البيو  

laayoun 70000 البيو  املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 38005

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

امت) (2023 فبراير) (10 في) املؤاخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

اوزيع السمك

نقل العضائع

نقل العضائع لفائدة الغير

اوزيع املواد الغذائية واملشروبات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (10 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)022/2023 .

27I

 ALI(OULHAJ(((SIMOTIC (BUREAU(DE

COMPTABILITE

STE DROK CAR SAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC 
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 310 الرئيسية 
الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
STE DROK CAR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 05 عمااة 

الفتم زنقة البريد الرشيدية - 52000 
الرشيدية املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
16675

في) مؤاخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DROK CAR SARL
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيااات بدو  سائق.
عنوا  املقر االجتماعي):)05)عمااة)
الفتم زنقة البريد الرشيدية)-)52000 

الرشيدية املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد امي  حفيظي):)250)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).
السيد عمر الركراكي):)250)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).
 250 (: املنصوا) سبيد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
250)حصة) السيد حمزة باحمو):)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) حفيظي  امي   السيد 
قصر موالي امحمد الخنك الرشيدية)

52000)الرشيدية املغرب).
عنوانه ا)) الركراكي  عمر  السيد 
اجزئة الواد االحمر اقم)62)الرشيدية)

52000)الرشيدية املغرب.
السيد سبيد املنصوا عنوانه ا))
قصر موالي امحمد الخنك الرشيدية)

52000)الرشيدية املغرب.
عنوانه ا)) باحمو  حمزة  السيد 
الرشيدية) مدغرة  الجديد  قصر 

52000)الرشيدية املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) حفيظي  امي   السيد 
قصر موالي امحمد الخنك الرشيدية)

52000)الرشيدية املغرب
عنوانه ا)) الركراكي  عمر  السيد 
اجزئة الواد االحمر اقم)62)الرشيدية)

52000)الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)158.
28I

مكتب املحاسعة

INTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكتب املحاسعة
16 زنقة سال السبادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
INTP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 109 
شااع سيدي محمد حي بنكيرا  - 

15000 الخميسات املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.289 7

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 دجنبر) (22 في) املؤاخ 
املسؤولية) ذات  شركة  (INTP حل)
 100.000 اأسمالها) معلغ  املحدودة 
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 109 داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي)
(- بنكيرا ) حي  محمد  سيدي  شااع 
نتيجة) املغرب  الخميسات  (15000

الألزمة االقتصادية.
و عي :

و) أسوال  املهدي  السيد ة))
شااع سيدي محمد) (109 عنوانه ا))
الخميسات) (15000 بنكيرا ) حي 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
 109 وفي) (2022 دجنبر) (22 بتاايخ)
(- بنكيرا ) حي  محمد  سيدي  شااع 

15000)الخميسات املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) بالخميسات  االبتدائية 

يناير)2023)احت اقم)6.

29I

GOLD LINA NEGOCE

GOLD TGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

GOLD TGS
 N 217, Avenue 10 mars

 mabrouka(CASABLANCA، 0،
casablanca maroc

GOLD TGS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 29 ، شااع 
محمد السادف ، الطابق األا�شي 
، الطابق 3 اقم 6 - 20019 الداا 

الععضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
571501

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 GOLD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TGS
املتاجرة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لجميع انواع العناء.
(، (29 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الطابق) (، السادف) محمد  شااع 
 20019 -  6 اقم) (3 الطابق) (، األا�شي)

الداا الععضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد اسماعيل خلفي)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسماعيل خلفي عنوانه ا))
العيضاء) (20220 االلفة) احمر  دواا 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اسماعيل خلفي عنوانه ا))
العيضاء) (20220 االلفة) احمر  دواا 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
.RC 571501(فبراير)2023)احت اقم
30I

GOLD LINA NEGOCE

GOLD LINA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

GOLD LINA NEGOCE
 N 217, Avenue 10 mars

 mabrouka(CASABLANCA، 0،
casablanca maroc

GOLD LINA NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5  شااع 
ععد القادا مفتقر الدوا الثاني اقم 

  - 20000 العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

571719

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 GOLD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LINA NEGOCE

املتاجرة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لجميع مواد العناء.

5 )شااع) عنوا  املقر االجتماعي):)

ععد القادا مفتقر الدوا الثاني اقم)  

- 20000)العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1000 (: خلفي) اسماعيل  السيد 

بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسماعيل خلفي عنوانه ا))

العيضاء) (20220 االلفة) احمر  دواا 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اسماعيل خلفي عنوانه ا))

العيضاء) (20220 االلفة) احمر  دواا 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

.RC571719(فبراير)2023)احت اقم

31I

omnium managemen

AbjadCert PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 82

30100، fes(maroc

AbjadCert PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر   

اقامة ب أ 10 اجزئة مرزاقة عي  

السمن - 30000 فاف املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

69663

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2021 غشت) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AbjadCert PRIVE

مبهد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للدعم)–)التصدير واالستراد).

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

اجزئة مرزاقة عي ) (10 اقامة ب أ) ( 

السمن)-)30000)فاف املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

الوازني) االبراهيمي  أنس  السيد 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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الوازني) االبراهيمي  أنس  السيد 
اقامة) الفرزدق  زنقة  (9 عنوانه ا))

5)شااع عالل بن ععد) سلمى الشقة)

هللا م ج)30000)فاف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوازني) االبراهيمي  أنس  السيد 
اقامة) الفرزدق  زنقة  (9 عنوانه ا))

5)شااع عالل بن ععد) سلمى الشقة)

هللا م ج)30000)فاف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

شتنبر) (29 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2021)احت اقم) 29 .

32I

FISCALEX MAROC

CHERA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

CHERA IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي مسلم 

اجزئة بوكاا الطابق 3 شقة اقم  1 

باب دكالة مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.121073

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام تبيي ) (2023 يناير) (17 املؤاخ في)

السيد ة)) للشركة  جديد  مسير 

شريفي عز الدين كمسير وحيد

اعبا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)709  1.

33I

TC

RAMIRACH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC

RAMIRACH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 اقم 5 - 000 2 

الداا العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

571 15
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAMIRACH
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للبقاا
أعمال أو تشييد متنوعة
العناء)واألشغال البامة.

زنقة) (10 (: عنوا  املقر االجتماعي)
 2 000  -  5 اقم) (3 الطابق) الحرية 

الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: حرشو ) اشيد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 500 (: الخدالي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 500 (: حرشو ) اشيد  السيد 

بقيمة)100)داهم.
 500 (: الخدالي) محمد  السيد 

بقيمة)100)داهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) حرشو   اشيد  السيد 
 26 الرقم) (3 الجنوب) نجمة  اجزئة 

000 2)الجديدة املغرب.
عنوانه ا)) الخدالي  محمد  السيد 
 2 000 وسط الجديدة) (126 اجزئة)

الجديدة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) حرشو   اشيد  السيد 
 26 الرقم) (3 الجنوب) نجمة  اجزئة 

000 2)الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857793.
3 I

BUSINESS AUDITAX

LUXURY HOME DECOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

LUXURY HOME DECOR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحل 
اقم 2 و 2 أ عمااة غيتا أ / ب شااع 
الطبري ، طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

13 893
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUXURY HOME DECOR
غرض الشركة بإيجاز):)-)

التجااة) املختلفة،) األشغال  مقاول 
واالستيراد

-)املتاجرة في جميع أنواع السلع

-)النجااة البامة)

-)أشغال الهندسة املدنية)

-)أشغال العناء)و)

-)أشغال تهيئة القنوات والطرق

-)تهيئة املساحات الخضراء)

البمليات،) كل  وعموما  (-

املالية) التجااية،) الصناعية،)

أو) املراعطة بشكل معاشر  والبقااية 

غير معاشر بالهدف أعاله أو التي قد)

تساهم في احقيقها..

عنوا  املقر االجتماعي):)املحل اقم)

2)و)2)أ عمااة غيتا أ)/)ب شااع الطبري)

،)طنجة)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: السيد ععد الجليل حسام)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

السيدة العوجديري سامية):)500 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حسام) الجليل  ععد  السيد 

عنوانه ا))حي مسنانة اقامة ليلى)3)د)

إ اقم)9 90000)طنجة املغرب.

سامية) العوجديري  السيدة 

شااع) البسااي   اجزئة  عنوانه ا))

طنجة) (90000  16 اقم) الخوخ فيال 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حسام) الجليل  ععد  السيد 

عنوانه ا))حي مسنانة اقامة ليلى)3)د)

إ اقم)9 90000)طنجة املغرب

سامية) العوجديري  السيدة 

شااع) البسااي   اجزئة  عنوانه ا))

طنجة) (90000  16 اقم) الخوخ فيال 

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262272.
35I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE ABDE COACHING
RUNNING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

اقم 8 الطابق 5 الشقة 9 اقامة 
الحرية شااع فلسطي  ، 30000، 

فاف املغرب
 SOCIETE ABDE COACHING

RUNNING SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 

اقم 2 قطبة اقم  12 اجزئة عزيزة 
طريق عي  الشقف فاف - 30000 

فاف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
75385

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE ABDE COACHING

. RUNNING SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)شراء)وبيع)

واستيراد جميع املواد واملنتجات.
عنوا  املقر االجتماعي):)متجر اقم)
2)قطبة اقم) 12)اجزئة عزيزة طريق)
فاف) (30000 (- فاف) الشقف  عي  

املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)
داهم،)مقسم كالتالي:)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

بوامضا ) الرحيم  ععد  السيد 
شااع ععد الحميد) اقم) ) عنوانه ا))
 9 الشقة) ابتسام  شااع  بديس  ابن 

فاف)30000)فاف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بوامضا ) الرحيم  ععد  السيد 
شااع ععد الحميد) اقم) ) عنوانه ا))
 9 الشقة) ابتسام  شااع  بديس  ابن 

فاف)30000)فاف املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6127.
36I

LEADER FIN

PREMIUM LOGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيااد اإلقامة فالروف« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الداا 
العيضاء، 20500، الداا العيضاء 

املغرب
PREMIUM LOGEMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8 1 شااع 
باحماد الطابق 5 اقم 18 بلفدير - 

0000 الداا العيضاء املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.519369

الشريك) قراا  بمقت�شى 
غشت) (29 في) املؤاخ  الوحيد 
الشركة) اأسمال  افع  ام  (2022
داهم«) (5.500.000« قداه) بمعلغ 
إلى) داهم«) (5.500.000« من) أي 
طريق) عن  داهم«) (11.000.000«

الشركة) ديو   مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقداا و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 20 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

أكتوبر)2022)احت اقم)9 22 008.

37I

STE IMPORT RAHAF NOUR SARL 

 STE IMPORT RAHAF NOUR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 STE IMPORT RAHAF NOUR

SARL

الشركة املحاسعة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة البراق اقامة الصفا و 

املروة الطابق االول اقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

 STE IMPORT RAHAF NOUR

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قرية 

غوجي  قيلدة القصر الصغير فحص 

انجرة - 90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

13 659

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نونبر) (10

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMPORT RAHAF NOUR SARL

غرض الشركة بإيجاز):)بيع جميع)

أنواع املواد الغذائية.

قرية) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

غوجي  قيلدة القصر الصغير فحص)

انجرة)-)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)
داهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: ابوالبيش) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 500 (: بولبيش) يونس  السيد 
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 500 (: ابوالبيش) محمد  السيد 
بقيمة)100)داهم.

 500 (: بولبيش) يونس  السيد 
بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد ابوالبيش عنوانه ا))
القصر الصغير) قرية غوجي  قيلدة 
فحص انجرة)90000)طنجة املغرب.

بولبيش عنوانه ا)) السيد يونس 
مليش السفلى قيادة القصر الصغير)
فحص انجرة)90000)طنجة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ابوالبيش عنوانه ا))
القصر الصغير) قرية غوجي  قيلدة 

فحص انجرة)90000)طنجة املغرب
بولبيش عنوانه ا)) السيد يونس 
مليش السفلى قيادة القصر الصغير)

فحص انجرة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (06 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)1  262.

38I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SALES FOCUS 4.0
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
SALES(FOCUS 4.0 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القدف 

زنقة 6 اقم 5  الطابق السفلي 
سيدي البرنو�شي - 20610 الداا 

العيضاء املغرب
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اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
571689

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 SALES(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FOCUS  .0
اوزيع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) املبلومات  اكنولوجيا  حلول 

املغرب والخااج.
واقنيات) مبدات  تسويق  (-

اكنولوجيا املبلومات.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الطابق) ( 5 اقم) (6 زنقة) القدف 
 20610 (- البرنو�شي) السفلي سيدي 

الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
(: طراواي) بابا  ععدوالي  السيد 
00 )حصة بقيمة)100)داهم للحصة)
السيد محمد مختوم):)300)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).
 300 (: بنجلواجة) منى  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
طراواي) بابا  ععدوالي  السيد 
 30000 فوغني) ايفوا   عنوانه ا))

ايفوا  السنغال.
عنوانه ا)) مختوم  محمد  السيد 
اقم)   (19 زنقة) (107 الكدية) بلوك 
الحي املحمدي)20570)الداا العيضاء)

املغرب.
السيدة منى بنجلواجة عنوانه ا))
  6000 الرياض) حي  (09 بلوك) (09

اسفي املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

طراواي) بابا  ععدوالي  السيد 

 30000 فوغني) ايفوا   عنوانه ا))

ايفوا  السنغال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)00858101.

39I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

BRS ETUDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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

BRS ETUDE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي النسيم 

البمااة  16 الرقم 20 الطابق   

سيدي مبروف حي النسيم البمااة 

 16 الرقم 20 الطابق   سيدي 

مبروف 20250 الداا العيضاء 

املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.510027

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2023 يناير) (05 املؤاخ في)

 BRS(شركة ذات املسؤولية املحدودة

ETUDE)معلغ اأسمالها)10.000)داهم)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي النسيم)

الطابق)   (20 الرقم) البمااة) 16)

البمااة) النسيم  سيدي مبروف حي 

سيدي) الطابق) ) (20 الرقم) (16 

العيضاء) الداا  (20250 مبروف)

املغرب نتيجة ل):)قلة املعيبات.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 20 الرقم) البمااة) 16) النسيم 

املغرب) مبروف  سيدي  الطابق) )

20250)الداا العيضاء)املغرب.)

و عي :

السيد ة))حمزا بوااف و عنوانه ا))

املغرب)20250)الداا العيضاء)املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 85768.

 0I

BENADILA ABDESLAM 

LOGI HASNI DESERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

BENADILA ABDESLAM

 N 15 TANKBIT(TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

LOGI HASNI DESERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 

00  حي األما  الشطر 3 مكناف - 

50000 مكناف املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

582 3

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 LOGI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.HASNI DESERT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العضائع لحساب الغير).
عنوا  املقر االجتماعي):)اقم)00  

حي األما  الشطر)3)مكناف)-)50000 

مكناف املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

(: احمد) علوي  حسني  السيد 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

احمد) علوي  حسني  السيد 
عنوانه ا))اقم)00 )حي األما  الشطر)

3)مكناف)50000)مكناف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

احمد) علوي  حسني  السيد 
عنوانه ا))اقم)00 )حي األما  الشطر)

3)مكناف)50000)مكناف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (10 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)639.

 1I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

AUTO ECOLE JOULIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

AUTO ECOLE JOULIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

اإلدااي سيدي املختاا شيشاوة - 

1000  شيشاوة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1 95

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام تبيي ) (2023 يناير) (06 املؤاخ في)

السيد ة)) للشركة  جديد  مسير 

اسفاو  ععد هللا كمسير وحيد

اعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بامنتانوت بتاايخ)19)يناير)

2023)احت اقم)2023/ 1.

 2I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

AUTO ECOLE JOULIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

AUTO ECOLE JOULIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

اإلدااي سيدي املختاا شيشاوة - 

1000  شيشاوة املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1 95

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (06 في) املؤاخ 

املصادقة على):

كابة) اشيدة  السيد) ة)) افويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة السيد) ة))ععد)

هللا اسفاو  بتاايخ)06)يناير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
االبتدائية بامنتانوت بتاايخ)19)يناير)

2023)احت اقم)2023/ 1.
 3I

CABINET BAHMAD

EMMECI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمااة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمااة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
EMMECI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : إقامة 

مراكش بالزا عمااة د1 شقة اقم 21 
الطابق الثاني جليز - 0000  مراكش 

املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.103087

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)31)أكتوبر)2022)اقرا حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (EMMECI
 100.000 اأسمالها) معلغ  املحدودة 
داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة)
 21 مراكش بالزا عمااة د1)شقة اقم)
الطابق الثاني جليز)-)0000 )مراكش)

املغرب نتيجة لقرااالشركاء.
و عي :

و) فاسشيت  ايكاادو  السيد ة))
 1208  28 بيراولينا) فيا  عنوانه ا))
كمصفي) ة)) إيطاليا  موندوفي 

للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
إقامة) وفي  (2022 أكتوبر) (31 بتاايخ)
 21 مراكش بالزا عمااة د1)شقة اقم)
الطابق الثاني جليز)-)0000 )مراكش)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)697  1.
  I

ANAL ACONTING SARL

RABATIM
إعال  متبدد القرااات

ANAL ACONTING SARL

 CITE(HAY(RIAD 868BOUZNIKA

، 13100، BOUZNIKA(MAROC

RABATIM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: اقم 18 

شااع سعو شقة 8 حي أكدال الرباط 

- 10090 الرباط املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.75253

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)15)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 اقم) قراا 

يبيع) مايني  الخياطي  السيد  مايلي:)

 20000 كامل حصصه و املتمثلة ب)

 MBE FONGANG(حصة الى املشتري

JUNIOR ALOCKO

على) ينص  الذي  (:02 اقم) قراا 

بابرام) يقر  الجديد  املشتري  مايلي:)

وقعول استقالة) (2022 السنة املالية)

املسير القديم السيد الخياطي مايني

على) ينص  الذي  (:03 اقم) قراا 

 MBE(مايلي:)تبيي  مسير جديد السيد

FONGANG JUNIOR ALOCKO

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)01:)الذي ينص على مايلي:)

 MBE(تغير املالك الحصص الى السيد

 FONGANG JUNIOR ALOCKO

بدل السيد الخياطي مايني)

بند اقم)02:)الذي ينص على مايلي:)

 MBE FONGANG السيد) تبيي  

جديد) كمسير  (JUNIOR ALOCKO

للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (25 بتاايخ) بتمااة  االبتدائية 

2023)احت اقم)622.

 5I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

RIAD SARSOURA
إعال  متبدد القرااات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شااع موايتانيا صندوق البريد 

2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

RIAD SARSOURA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 57 شااع 

موايتانيا صندوق البريد 2609 - 

0000  مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.105 33

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)01)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

االجتماعية) ) الحصص  جميع  بيع 

التي امتلكها) حصة اجتماعية)) (200

شركة) في  غيموني  وداد  السيدة 

 RIAD SARSOURA (SARL))لفائدة)

السيد محمد عابية

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

االجتماعية) ) الحصص  جميع  بيع 

التي امتلكها) حصة اجتماعية)) (200

 RIAD (السيدة سااة عابية في شركة

SARSOURA (SARL)))لفائدة السيد)

محمد عابية

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

االجتماعية) ) الحصص  جميع  بيع 

التي امتلكها) حصة اجتماعية)) (200

 RIAD (السيدة مريم عابية في شركة

SARSOURA (SARL))لفائدة السيد)

محمد عابية

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى) ((RIAD SARSOURA (SARL

.(RIAD SARSOURA (SARL AU

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على تبديل املواد)6)و)7)و)13 

احديث النظام األسا�شي للشركة
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)712  1.
 6I

rochdi conseil

ESPRI SEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

rochdi conseil
اجزئة القوات املساعدة اقم 3 1 
البيو  ، 70000، البيو  املغرب
ESPRI SEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مشتل 

املقاولو  الشعاب اقم ب 8 البيو  - 
70000 البيو  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
  507

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 ESPRI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SEL
التجااة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البامة.
مشتل) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
املقاولو  الشعاب اقم ب)8)البيو )-)

70000)البيو  املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد اد مشيش الحسن):)1.000 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسن) مشيش  اد  السيد 

 90 اقم) املسبودي  شااع  عنوانه ا))

 70000 البيو ) (01 الوحدة) حي 

البيو  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحسن) مشيش  اد  السيد 

 90 اقم) املسبودي  شااع  عنوانه ا))

 70000 البيو ) (01 الوحدة) حي 

البيو  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (02 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)3 39.

 7I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

MARIRAH TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR

 N°360 AVENUE(MOHAMED

 V(TINGHIR(TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC

MARIRAH TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 

اكنيو  انغير - 5800  انغير املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1669

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام) (2023 فبراير) (08 في) املؤاخ 

قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 

من) أي  داهم«) (2.000.000«

 2.500.000« إلى) داهم«) (500.000«

اقديم حصص) (: عن طريق) داهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بتنغير  االبتدائية 

2023)احت اقم)1669.

 8I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

FONCIERE BJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

اقاطع شااع موالي اشيد و ععد 
الكريم الخطابي،عمااة مركز أعمال 
جليز، الطابق الثالث، مكتب اقم 21 

، 0000 ، مراكش املغرب
FONCIERE BJ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
طااق ابن زياد و ابن عائشة ،ٳقامة 
ٳكسل سيوا،عمااة اقم 18 ، شقة 

اقم 6، مكتب اقم 2 - 0000  
مراكش املغرب .

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1090 5
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)26)دجنبر)2022)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
ابن) و  زياد  ابن  طااق  زنقة  »زاوية 
سيوا،عمااة) ٳكسل  ،ٳقامة  عائشة)
مكتب اقم) (،6 شقة اقم) (، (18 اقم)
إلى) (« املغرب) مراكش  ( 0000  -  2
 305 الصناعي) الحي  املسمى  »امللك 
املكا ) الجنانات  الثاني،) ،الطابق 
اجزئة) املدعو أكيوض سيدي غانم،)
مراكش) ( 0000 (- الحوز) (305 اقم)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)360  1.

 9I

EL MARSA CONSEIL

GREEN SEBA
إعال  متبدد القرااات

EL MARSA CONSEIL
شااع ادايس االول اقم الداا 193 ، 

70000، البيو  املغرب

GREEN SEBA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: اجزئة 

الوحدة اقم 29 قطاع 13 املر�شى 

البيو  - 70000 البيو  املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.22 67

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)18)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اوسيع النشاط وتغيير مقر الشركة

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

األسماك،) صيد  (: النشاط) اوسيع 

واصنيع) والتصدير،) واالستيراد 

على) املبلعة  األسماك  وتسويق 

اربية) والدولي،) الوطني  الصبيدين 

وتسويق) واستيراد  املائية  األحياء)

الصناعية) الوحدات  مبدات 

سفن) إمداد  (، سفن) ومبدات 

املتصلة) املنتجات  بجميع  الصيد 

املبلعة،) األسماك  باستغاللها،)

وتغليف) والتجميد،) والتجهيز،)

واألسماك) العحرية،) املأكوالت 

واجهيز) اجميد  واملجمدة،) الطازجة 

العحرية) املأكوالت  وتسويق  واصدير 

وتسويق أي مأكوالت بحرية،)تسويق)

األسماك الطازجة واملبردة واملتجمدة)

منتجات) وجميع  واملحاا  والقشريات 

املأكوالت العحرية األخرى في األسواق)

دقيق) تسويق  والدولية،) املحلية 

وزيت األسماك...

بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

حي) (108 تغيير املقر الشركة من اقم)

البودة البيو  الى اجزئة الوحدة اقم)
29)قطاع)13)املر�شى البيو 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (02 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)3935/2023.

50I
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EL MARSA CONSEIL

AARONE&NOLAN FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شااع ادايس االول اقم الداا 193 ، 

70000، البيو  املغرب
AARONE&NOLAN(FISH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
مدينة الوحدة بلوك ف اقم  9 
البيو  - 70000 البيو  املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
  513

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AARONE&NOLAN(FISH
تشتغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة سواء)في املغرب أو في الخااج)

املغرب):
األحياء) اربية  السمك,) صيد 
الطازجة) األسماك  اعي  املائية,)
واملجمدة,سمك مبلب,)اجهيز واجميد)
العحرية,) املأكوالت  منتجات  وتبعئة 
والدولي) املحلي  والتسويق  التصنيع 
مساحيق) املبلعة,تسويق  لألسماك 
السمك,استيراد) وزيت  السمك 
السمك,) زيت  اكرير  اصدير,) و 
املأكوالت) منتجات  واصدير  استيراد 
الفواكه) واصدير  العحرية,استيراد 
والخضروات,استيراد واصدير جميع)
استيراد املبدات) املنتجات الزااعية,)
التبريد,) مبدات  استيراد  الصناعية,)
وتسويق) واصدير  واصنيع  اجميد 

العحرية,تسويق) املأكوالت  منتجات 

املأكوالت) منتجات  من  منتج  أي 

العحري....

اجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

اقم) 9  ف  بلوك  الوحدة  مدينة 

البيو )-)70000)البيو  املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

(: بنسيمو ) جيراا  ايلي  السيد 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

(: بنسيمو ) جيراا  ايلي  السيد 

100000)بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
بنسيمو ) جيراا  ايلي  السيد 
الرومي) ضاية  زنقة  (21 عنوانه ا))

 20670 العيضاء) الداا  السالم  حي 

الدااالعيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنسيمو ) جيراا  ايلي  السيد 
الرومي) ضاية  زنقة  (21 عنوانه ا))

 20670 العيضاء) الداا  السالم  حي 

الدااالعيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (02 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)7/2023 39.

51I

EL MARSA CONSEIL

 TRAVAUX SADOUK
DAHHAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

شااع ادايس االول اقم الداا 193 ، 

70000، البيو  املغرب

 TRAVAUX SADOUK DAHHAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
الراحة اقم 1197 البيو  - 70000 

البيو  املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
  501

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (2 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. TRAVAUX SADOUK DAHHAN

تشتغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة سواء)في املغرب أو في الخااج)

املغرب):
وخدمات) املدنية,أعمال  األعمال 
البامة) العناء) أعمال  متنوعة,)
بناء,) نشاط  أي  املدنية,) والهندسة 

شراء)وبيع مواد العناء.
بناء) أو  متنوعة  أعمال  مقاول  (
بناء),) صناعية) مبدات  مبدات 
استيراد و اصدير,)أعمال اإلنشاءات)
املدنية) الهندسة  وأعمال  البامة 
والحفر والحفر والتطوير واجهيز اآلباا,)
والصرف) (، البامة) الحفر  أعمال 
والشعكات) (، والطرق) (، الصحي)
املختلفة)،)والطرق)،)وإمدادات املياه)
(، والدها ) (، والهااف) (، والكهرباء) (،
الخشب) نجااة  وأعمال  (، والسعاكة)
والشعكات) (، والطرق) واألملنيوم 

املختلفة)،)وطرق اإلمداد باملياه.
الخشب) من  النجااة  أعمال  (
الدها ) أعمال  كافة  واألملنيوم,)
النظافة) والكهرباء,أعمال  والسعاكة 
البامة) للمعاني  والصيانة  والنظافة 
والخاصة واملصانع واملطااات واملوانئ)
واإلدااة,أعمال) واملنشآت  واألاصفة 
الصناعية) الكهربائية  التركيعات 
واملعاني,)املقاول البام لجميع األشغال)
البامة)،)الخاصة أو الخاصة,)اركيب)

وصيانة مبدات االاصاالت السلكية)

والالسلكية)،)واركيب الكاميرات....

اجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

 70000 (- البيو ) (1197 الراحة اقم)

البيو  املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

صدوق) اللطيف  ععد  السيد 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة).)

(: صدوق) اللطيف  ععد  السيد 

100000)بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

صدوق) اللطيف  ععد  السيد 

مدينة) و  بلوك  (626 اقم) عنوانه ا))

البيو ) (70000 البيو ) الوحدة 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

صدوق) اللطيف  ععد  السيد 

مدينة) و  بلوك  (626 اقم) عنوانه ا))

البيو ) (70000 البيو ) الوحدة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (02 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)2023/ 393.

52I

EL MARSA CONSEIL

RAJAMED SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

شااع ادايس االول اقم الداا 193 ، 

70000، البيو  املغرب

RAJAMED SUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
عصام صوفيا البيو  - 70000 

البيو  املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
  511

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAJAMED SUD
تشتغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة سواء)في املغرب أو في الخااج)

املغرب:
وبيع املبدات واملستهلكات) شراء) (
بيع مبدات) الطعية والجراحية,شراء)
اصدير) جراحية,) وادوات  طعية 
الصيدليات) إلى  األدوية  واستيراد 
(، البيادات) في  األدوية  ومخزو  
وجراحة) (، الطعية) واملساعدات 
واملواد) (، األسنا ) وطب  (، البظام)
(، الصيدالنية) شعه  الصيدالنية 
املعيبات) أو العيطرية,) (، والكيميائية)
الطعية) وااللكترونيات  واملشتريات 
وأجهزة) للمكااب  اآللي  والتشغيل 
الكمعيوار الخاصة باالاصاالت,)شراء)
واوزيبها) وحيازتها  وبيبها  األدوية 
بالجملة على الصيدليات ومخزونات)
وشعه الطعية) (، األدوية في البيادات)
األسنا ) وطب  (، البظام) وجراحة  (،
(، الصيدالنية) شعه  واألدوية  (،
العيطرية,تسويق) أو  والكيميائية 
واوزيع) الطعية,اصدير  املبدات 
األجهزة واملبدات الطعية,)بيع واأجير)
الهندسة) الطعية,أعمال  املبدات 
البامة) اإلنشاءات  املدنية,أعمال 
نشاط) أي  املدنية,) والهندسة 

إنشائي,شراء)وبيع مواد العناء.....
اجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

 70000 (- البيو ) صوفيا  عصام 
البيو  املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)
داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بشري) اجاء) السيدة 
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

 100000 (: بشري) اجاء) السيدة 
بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة اجاء)بشري عنوانه ا))17 
زنقة أميوط طابق) )شقة)15)إ قامة)
العيضاء) الداا  نوا حي املستشفيات 

20000)الدااالعيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة اجاء)بشري عنوانه ا))17 
زنقة أميوط طابق) )شقة)15)إ قامة)
العيضاء) الداا  نوا حي املستشفيات 

20000)الدااالعيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)3868/2023.

53I

FOUZMEDIA

 STE LABANE
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE LABANE CONSTRUCTION

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم  13 
اجزئة االلفة االطلس 2 - 000 1 

القنيطرة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

66963

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 أكتوبر) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 LABANE CONSTRUCTION

.SARL
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املختلفة أو العناء.
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 -  2 االطلس) االلفة  اجزئة  (13 

000 1)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) سناء) اللعا   السيدة 
 2 اجزئة االلفة االطلس) الرقم) 13)

000 1)القنيطرة املغرب.
عنوانه ا)) اجاء) اللعا   السيدة 
 2 اجزئة االلفة االطلس) الرقم) 13)

000 1)القنيطرة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) سناء) اللعا   السيدة 
 2 اجزئة االلفة االطلس) الرقم) 13)

000 1)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 18 بتاايخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

أكتوبر)2022)احت اقم)-.
5 I

FOUZMEDIA

HORIZONKEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
HORIZONKEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
الحدادة اقم 9 - 000 1 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.5 565

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2021)اقرا حل) 09)دجنبر) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 HORIZONKEN الوحيد) الشريك 
داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 
اجزئة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
القنيطرة) (1 000  -  9 الحدادة اقم)
املسعق) الحل  (: ل) نتيجة  املغرب 

للشركة.
اجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
القنيطرة) (1 000  -  9 الحدادة اقم)

املغرب.)
و عي :

السيد ة))علي الطيعة و عنوانه ا))
 1 000  9 اقم) الحدادة  اجزئة 
كمصفي) ة)) املغرب  القنيطرة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)09)فبراير)

2022)احت اقم)90373.
55I

N2M CONSEIL-SARL

STE TRANSPORT ESSAJRI
شركة التضامن

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
STE TRANSPORT ESSAJRI شركة 

التضامن في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

املسيرة الخضراء بني انصاا - 62000 
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الناضوا املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.15 79

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (20 املؤاخ في)
 STE TRANSPORT شركة التضامن)
 100.000 اأسمالها) معلغ  (ESSAJRI
داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع)
املسيرة الخضراء)بني انصاا)-)62000 
انتهاء) (: ل) نتيجة  املغرب  الناضوا 

الغرض من الشركة).
شااع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املسيرة الخضراء)بني انصاا)-)62000 

الناضوا املغرب.)
و عي :

و) السجري  ليلة  السيد ة))
بني) القديمة  الديوانة  حي  عنوانه ا))
املغرب) الناضوا  (62000 انصاا)

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالناضوا بتاايخ)07)فبراير)

2023)احت اقم)5287.
56I

EL MARSA CONSEIL

JELTI PECHE

إعال  متبدد القرااات

EL MARSA CONSEIL
شااع ادايس االول اقم الداا 193 ، 

70000، البيو  املغرب
JELTI PECHE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: اجزئة 
اقم ب 37 املنطقة الصناعية املر�شى 

البيو  - 70000 البيو  املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
. 7905

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)17)فبراير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
مقر) الشركة,تغيير  مال  اأف  افع 

الشركة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 اقم) بند 
من) الشركة  مال  اأف  افع  مايلي:)

100000)الى)1000000
بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير املقر الشركة الى البنوا  التالي)
اجزئة اقم ب)37)املنطقة الصناعية)

املر�شى البيو )
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (07 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)3980/2023.
57I

EL MARSA CONSEIL

BIVADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شااع ادايس االول اقم الداا 193 ، 

70000، البيو  املغرب
BIVADA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة حم 

مكتب اقم 6 الطابق الثاني الحي 
اإلدااي البيو  - 70000 البيو  

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

  389
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BIVADA
تشتغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة سواء)في املغرب أو في الخااج)
املغرب):

التعادل) عام,) بشكل  التجااة 
والتمثيل) والتجااة  التجااي,التوزيع 
اإللكترونية) التجااة  التجااي,)
 التجااة اإللكترونية),إدااة البمليات)
أو) الصناعية  أو  التجااية  الزااعية 
التجااة اإللكترونية) الخدمة املدنية,)
إدااة) متبهد  والتصدير,) لالستيراد 
وساطة) املالية  الوساطة  الخدمات 
املقاول إلدااة الخدمة,)إدااة وتشغيل)
مواقع العيع عبر اإلنترنت,االستشااات)
التجااة) اإلدااية) استشااات 

اإللكترونية),
الشركة,) واخصصات  خدمات 
متجر إلكتروني لعيع املنتجات,)إنشاء)
التدايب) إلدااة  إلكترونية  مواقع 
التجااة) ببرامج  الخاصة  واملحاسعة 
عن) التنقيب  اإلنترنت,مؤامرات  عبر 
أعمال االستيراد والتصدير,)التسويق)
اإلنترنت,إيداع) عبر  والخدمات 
االختراع) براءات  كافة  واستغالل 
الخاصة بالبالمات التجااية,املبدات)
الكمعيوار,) وأنظمة  والبرمجيات 
مبدات األمن اإللكترونية,الدااسات)
مجاالت) في  والضوابط  واإلنجازات 
أو) اإللكترونية  التجااة  االاصاالت,)
اإللكترونية,) التجااة  في  وسيط  أي 
والتوصيل) اإللكترونية  التجااة 
التشغيل) إدااة  منتجات  للمنازل,)
للتجااة) التقليدية  التجااي 
أو) املعاشر  العيع  إدااة  اإللكترونية,)
عكسية),) أو  املزاد) عادية  منصات 
املبلومات) إدااة منصات اكنولوجيا 

و التدايب....
عمااة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
حم مكتب اقم)6)الطابق الثاني الحي)
البيو ) (70000 (- البيو ) اإلدااي 

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد بااودي):)500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).
 500 (: بوهندا) ايما   السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
 50000 (: بااودي) خالد  السيد 

بقيمة)100)داهم.
 50000 (: بوهندا) ايما   السيدة 

بقيمة)100)داهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) بااودي  خالد  السيد 
الوحدة) حي  (20 اقم) الطبراني  شااع 

01)البيو )70000)البيو  املغرب.
عنوانه ا)) بوهندا  ايما   السيدة 
زنقة اباينو اقم)03)حي القسم البيو )

70000)البيو  املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) بااودي  خالد  السيد 
الوحدة) حي  (20 اقم) الطبراني  شااع 

01)البيو )70000)البيو  املغرب
عنوانه ا)) بوهندا  ايما   السيدة 
زنقة اباينو اقم)03)حي القسم البيو )

70000)البيو  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (20 بتاايخ) بالبيو   االبتدائية 

2023)احت اقم)3836/2023.
58I

EL MARSA CONSEIL

 HERMANASWAY
TRANSPORT ET SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شااع ادايس االول اقم الداا 193 ، 

70000، البيو  املغرب
 HERMANASWAY TRANSPORT

ET SERVICES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الوكالة 1 
بلوك ف البيو  - 70000 البيو  

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

  515



3851 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (2 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 HERMANASWAY TRANSPORT

.ET SERVICES
تشتغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة سواء)في املغرب أو في الخااج)

املغرب):
)جميع عمليات نقل األفراد بجميع)
جميع عمليات نقل الركاب) أشكالها,)
أشكالها) بجميع  والدولية  الوطنية 
برا) الركاب  نقل  عمليات  ,جميع 
نيابة عن الشركة أو نيابة عن الغير,)
النقل) بمجال  اتبلق  مساعدة  أي 
الوطني والدولي,)اقتناء)أو اأجير جميع)
استخدام) األفراد,) لنقل  املركعات 
النقل) وأذو   اراخيص  جميع 
واركيب) إنشاء) والدولية,) الوطنية 
وحيازة واستئجاا وتشغيل أي شهرة)
ضرواية) واجااية  صناعية  ومنشآت 
ألداء)األنشطة املذكواة أعاله,)أعمال)
التجااة) متنوعة,العناء,) وخدمات 

واالستيراد والتصدير...).
الوكالة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
70000)البيو ) 1)بلوك ف البيو )-)

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيدة بشرى سيراج):)500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).
 500 (: سراج) سكينة  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 50000 (: سيراج) بشرى  السيدة 

بقيمة)100)داهم.
 50000 (: السيدة سكينة سراج)

بقيمة)100)داهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) سيراج  بشرى  السيدة 
 28 اقم) ب  بلوك  اشيد  موالي  حي 

البيو )70000)البيو  املغرب.
السيدة سكينة سراج عنوانه ا))
زنقة بدا اقم)62)حي املوظفي  أكادير)

80000)أكادير املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) سيراج  بشرى  السيدة 
 28 اقم) ب  بلوك  اشيد  موالي  حي 

البيو )70000)البيو  املغرب
السيدة سكينة سراج عنوانه ا))
زنقة بدا اقم)62)حي املوظفي  أكادير)

80000)أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)8/2023 39.
59I

فيكاميد

 STE Travaux Martial Maroc
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

فيكاميد
3، شااع الوحدة الطابق األول اقم 1 

، 93000، اطوا  املغرب
 STE Travaux Martial Maroc
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 22 ب 
داب أ الطريق الجهوية الطابق 

االا�شي شقة اقم 2 مرايل 22 ب 
داب أ الطريق الجهوية الطابق 

االا�شي شقة اقم 2 مرايل 93000 
اطوا  املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.22081

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (12 املؤاخ في)
 STE Travaux Martial Maroc
املسؤولية) ذات  شركة  (SARL
 90.000 اأسمالها) معلغ  املحدودة 
 22 اإلجتماعي) داهم وعنوا  مقرها 
الطابق) الجهوية  الطريق  أ  داب  ب 

ب) (22 مرايل) (2 اقم) شقة  االا�شي 
الطابق) الجهوية  الطريق  أ  داب 
 93000 مرايل) (2 االا�شي شقة اقم)
اطوا  املغرب نتيجة النبدام نشاط)

الشركة.
و عي :

السيد ة))املختاا العي  و عنوانه ا))
بحي القعيلية شااع ابن سيناء)مرايل)
اطوا  املغرب كمصفي) ة)) (93000

للشركة.
السيد ة))املختاا العي  و عنوانه ا))
بحي القعيلية شااع ابن سيناء)مرايل)
اطوا  املغرب كمصفي) ة)) (93000

للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
بتاايخ)12)يناير)2023)وفي)22)ب داب)
االا�شي) الطابق  الجهوية  الطريق  أ 
اطوا ) (93000 (- مرايل) (2 شقة اقم)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (01 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2023)احت اقم)2770.
60I

موثق

DELKOF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

موثق
120 شااع موالي ادايس االول 
افامة داا موالي ادايس الطابق 

الثاني اقم 6 الدااالعيضاء ، 20500، 
الدااالعيضاء املغرب

DELKOF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 59 شااع 
الزاقطوني الطابق الثامن اقم  2 - 

20200 الداا العيضاء املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.566323

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام) (2023 يناير) (21 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) ( .500.000«

  .510.000« إلى) داهم«) (10.000«
اقديم حصص) (: عن طريق) داهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857700.

61I

مكتـــب حسابــات جنرال اوديتاكس ش.)م.)م

 STE STAYPROD LIMITED
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

مكتـــب حسابــات جنرال اوديتاكس 
ش. م. م

حي امديد الزيتو  اقم 56 اكوين 
اكادير ، 80000، اكادير املغرب
 STE STAYPROD LIMITED

SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
 AGENCE :ن لدا شركة

َّ
َوط

ُ
امل

 MAROCAINE D›INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE دواا اكاديرت 
نبعادو داااكة اكادير - 6 800 · 

اكادير املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
5 3 9

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. STAYPROD LIMITED SARLAU

غرض الشركة بإيجاز):)االستبانة)
لتكنولوجيا) خااجية  بمصادا 

املبلومات وخدمات االاصاالت).
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ااجر أو مستأجر البرامج ومبدات)
الكمعيوار.

(: االجتماعي) املقر  عنوا  
 AGENCE شركة:) لدا  ن 

َّ
َوط

ُ
امل

 MAROCAINE D’INTELLIGENCE
اكاديرت) دواا  (ÉCONOMIQUE
(· (800 6 (- اكادير) داااكة  نبعادو 

اكادير املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد فوزي بنبلي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) بنبلي  فوزي  السيد 
اولوز) ( 63120 برارانلوغ) شااع  (6

فرنسا)0000)اولوز فرنسا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) بنبلي  فوزي  السيد 
اولوز) ( 63120 برارانلوغ) شااع  (6

فرنسا)0000)اولوز فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) باكادير  التجااية 

2023)احت اقم)27 120.
62I

FLASH ECONOMIE

AD2M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
AD2M

ش.م.م في التصفية برأسمال 
20000 داهم

5   شااع ععد املومن
السجل التجااي:133633

ICE: 001603498000049 
إشباا بإغالق التصفية والتوزيع

االستثنائي) البام  الجمع  قرا 
نونبر2022  (15 في) املنبقد  للشركاء)

على الساعة)8)بناًء)على طلب)
املصفي السيد اسمو  مصطفى)
،مقر اإلقامة مااينا بالنكا)،)داا بوعزة)

،)اوزيع صافي عائدات)

التصفية وأعلن إغالق التصفية.)

اعتعاًاا من)15)نونبر)2022

ويبود لكل حصة احت التصفية)
بمعلغ) 8.3 )داهم.

سيتم دفع هذا املعلغ اعتعاًاا من)
شااع ععد) (  5 في) (2022 نونبر) (15

املومن الداا العيضاء.
املصفي) حسابات  إيداع  ام 
في) العيضاء) باملحكمةالتجاايةبالداا 

29)دجنبر)2022
63I

FLASH ECONOMIE

ESM NPC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ESM NPC
ش.م.م في التصفية برأسمال 

100000 داهم
5   شااع ععد املومن

السجل التجااي:133673
ICE: 00002799 7000002

إشباا بإغالق التصفية والتوزيع
االستثنائي) البام  الجمع  قرا 
نونبرعلى) (15 في) املنبقد  للشركاء)

الساعة)7.30)بناًء)على طلب)
املصفي السيد اسمو  مصطفى)
،مقر اإلقامة مااينا بالنكا)،)داا بوعزة)

،)اوزيع صافي عائدات)
التصفية وأعلن إغالق التصفية.)

اعتعاًاا من)15)نونبر)2022
ويبود لكل حصة احت التصفية)

بمعلغ)129.26)داهم.
سيتم دفع هذا املعلغ اعتعاًاا من)
ععد) 5  شااع  في) (2023 نونبر) (15

املومن الداا العيضاء.
املصفي) حسابات  إيداع  ام 
في) العيضاء) باملحكمةالتجاايةبالداا 

22)دجنبر)2022
6 I

FLASH ECONOMIE

MAD HDF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MAD HDF 
ش.م.م في التصفية برأسمال 

20000 داهم

5   شااع ععد املومن
السجل التجااي:16517 
ICE: 002141778000096

إشباا بإغالق التصفية والتوزيع
االستثنائي) البام  الجمع  قرا 
نونبرعلى) (15 في) املنبقد  للشركاء)

الساعة)9)بناًء)على طلب)
املصفي السيد اسمو  مصطفى)
،مقر اإلقامة مااينا بالنكا)،)داا بوعزة)

،)اوزيع صافي عائدات)
التصفية وأعلن إغالق التصفية.)

اعتعاًاا من)15)نونبر)2022
ويبود لكل حصة احت التصفية)
هذا) دفع  داهم.سيتم  (82.27 بمعلغ)

املعلغ اعتعاًاا
)من)15)نونبر)2022)في)5  شااع)

ععد املومن الداا العيضاء.
املصفي) حسابات  إيداع  ام 
في) العيضاء) باملحكمةالتجاايةبالداا 

22)دجنبر)2022

65I

COMPTASTEL

ECO GREEN WASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COMPTASTEL
 Av(Prince(Heritier(ET.1 AP.1 19 

، 90020، TANGER(MAROC
ECO GREEN WASH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حسن 1 

شااع كشاف اقامة نجات 3 الطابق 
اقم 20 - 0 900 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
13 677

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

شكل الشركة):
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (

ذات الشريك الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 ECO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN WASH
غرض الشركة بإيجاز):)انظيف و)

زخرفة السيااات.
 1 :)حسن) عنوا  املقر االجتماعي)
الطابق) (3 شااع كشاف اقامة نجات)

اقم)20 - 0 900)طنجة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: اشيد) البتيقي  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
 1000 (: اشيد) البتيقي  السيد 

بقيمة)100)داهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) اشيد  البتيقي  السيد 
 90100  1 3 اقم الحي) (1 حي الخير)

طنحة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) اشيد  البتيقي  السيد 
 90100  1 3 اقم الحي) (1 حي الخير)

طنحة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (26 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)60 262.
66I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

PRL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
اجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

اقاطع شااع موالي اشيد و ععد 
الكريم الخطابي،عمااة مركز أعمال 
جليز، الطابق الثالث، مكتب اقم 21 

، 0000 ، مراكش املغرب
PRL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
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وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 
مواسي ، داب سنا  اقم 12 - 

0000  مراكش املغرب.
»اجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.56253
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)19)يناير)2023
مهام) مزاولة  مدة  اجديد  اقرا 

املسيرين ملدة:)1)سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)361  1.
67I

N2M CONSEIL-SARL

LUNADOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LUNADOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : زنقة 
8 اقم 57 الحي القديم البروي - 

62000 الناضوا املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.18169

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا حل) (2023 يناير) (02 املؤاخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (LUNADOR
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ)
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
مقرها اإلجتماعي زنقة)8)اقم)57)الحي)
الناضوا) (62000 (- البروي) القديم 
من) الغرض  النتهاء) نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عي :

و) المي   بن  محمد  السيد ة))
عنوانه ا))حي ااويمة زنقة) 0)اقم)17 
62000)الناظوا املغرب كمصفي) ة))

للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
بتاايخ)02)يناير)2023)وفي زنقة)8)اقم)
 62000 (- البروي) القديم  الحي  (57

الناضوا املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالناضوا بتاايخ)10)فبراير)

2023)احت اقم)5311.
68I

FOUZMEDIA

ROUTE LINE
إعال  متبدد القرااات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ROUTE LINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 15شااع 
سعو املركز التجااي الشوب مكتب 
اقم   طابق 2 - 000 1 القنيطرة 

املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.5 081

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)02)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
500)حصة اجتماعية) افويت) مايلي:)
منصف) شيهاب  السيد  ملكية  في 
ملكية) في  اجتماعية  حصة  و500)
السيد الرا�شي جمال لفائدة السيد)
الذي أصعم شريكا) بن زيدا  خالد 

وحيدا بالشركة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تبيي  السيد بن زيدا  خالد مسير)
وحيد ببد استقالة املسيرا  السيد)
الرا�شي) والسيد  منصف  شيهاب 

جمال
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) بند 
500)حصة اجتماعية) افويت) مايلي:)
منصف) شيهاب  السيد  ملكية  في 
ملكية) في  اجتماعية  حصة  و500)
السيد الرا�شي جمال لفائدة السيد)

الذي أصعم شريكا) بن زيدا  خالد 
وحيدا بالشركة

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تبيي  السيد بن زيدا  خالد مسير)
وحيد ببد استقالة املسيرا  السيد)
الرا�شي) والسيد  منصف  شيهاب 

جمال
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)12)يناير)

2023)احت اقم)011 9.
69I

KHOUYI BADIA

 STE RINAJO INVEST SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناف ، 50000، مكناف املغرب
 STE RINAJO INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 1 
إقامة بسمة زاوية وقبات الزالقة 
يبقوب املنصوا - 50000 مكناف 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
58213

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RINAJO INVEST SARL AU
منبش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقااي.
 1 اقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الزالقة) وقبات  زاوية  بسمة  إقامة 

مكناف) (50000 (- املنصوا) يبقوب 

املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد اخواض اضوا )

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اخواض اضوا  عنوانه ا))

 50000 اجزئة الزهوا م ج) (29 اقم)

مكناف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اخواض اضوا  عنوانه ا))

 50000 اجزئة الزهوا م ج) (29 اقم)

مكناف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1633.

70I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

CORE CALL
إعال  متبدد القرااات

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

CORE CALL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 03 زنقة 

اللة أمينة م.ج حي ليعوداوم مكتب 

بالطابق الخامس - 30000 فاف 

املغرب.
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»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.73955
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)09)فبراير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 اقم) قراا 
للشركة) جديد  مسير  تبيي   مايلي:)

كمسير اخر
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:15 اقم) بند 
الحامل) بدااوي  مراد  تبيي   مايلي:)
 F 28672 اقم) الوطنية  للعطاقة 
مسير جديد للشركة كمسير اخر ملدة)

غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)73955.
71I

STE FIDU-LIDOU SARL

ABYM FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
ABYM FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 512 
اجزئة الوفاء   طريق صفرو - 

30000 فاف املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
. 8213

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2023 يناير) (27 في) املؤاخ 
ذات) شركة  (ABYM FOOD حل)
اأسمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
اإلجتماعي)512)اجزئة الوفاء) )طريق)
30000)فاف املغرب نتيجة) (- صفرو)

لغياب النشاط.

و عي :
و) يونس  االزهاا  السيد ة))
الجميل اقم) املنظر  شااع  عنوانه ا))
فاف املغرب) (30000 نرجس ف) (26

كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
بتاايخ)27)يناير)2023)وفي)512)اجزئة)
الوفاء) )طريق صفرو)-)30000)فاف)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6/2023 61.

72I

EL MARSA CONSEIL

 POWER SERVICES ET
INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شااع ادايس االول اقم الداا 193 ، 

70000، البيو  املغرب
 POWER SERVICES ET

INVESTISSEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
يبقوب املنصوا اقم 35 البيو  - 

70000 البيو  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

39513
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2021 دجنبر) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 POWER SERVICES ET  :

.INVESTISSEMENT
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من الشركة سواء)في املغرب أو خااج)

املغرب:

اجااة بيع املواد الغذائية بالتجزئة)
التجااة) ؛) املتخصصة) املتاجر  في 
البامة)،)اجااة املنتجات االستهالكية)
(، املنسوجات) (، املنزلية) األجهزة  (،
اجااة املواد الغذائية البامة،التجااة)
للمنتجات) الدولي  والتسويق 
وسياحي) اجااي  مجمع  (، والسلع)
مااكت) السوبر  محالت  وتشغيل 
واصدير) استيراد  التسوق،) ومركز 
الكمعيوار) أجهزة  وإصالح  وتسويق 
واملبدات) املنزلية  واإللكترونيات 
املكتبية،) واللوازم  واألثاث  املكتبية 
اكييف) نظام  أي  واركيب  اوايد 
الهيداوليكية) املبدات  ؛) ادفئة) أو 
وامليكانيكية،الشراء) والكهربائية 
واوزيع) والجملة  بالتجزئة  والعيع 
واوزيع جميع) شراء) املواد الغذائية،)
البناصر التي لها صلة بقطاع العناء)
املنتجات) وجميع  البامة  واألشغال 
الغرض) تبزز  أ   املحتمل  من  التي 
األعمال) جميع  للشركة،) املؤس�شي 
اقتناء) الخدمات،) اقديم  املتنوعة،)
واأجير احتياجات الشركة من جميع)
االختراع،) وبراءات  األجنبية  املااكات 
األصناف،التجااة) جميع  اصنيع 
بشكل عام بجميع األشكال املقعولة)
والتوزيع،) التجااي  والتعادل 
والزااعية) البقااية  االستثمااات 
جميع األعمال الصناعية والتصنيبية)
اأجير واطوير وبناء)جميع) (، واملقاولة)
واالعمال) ،االستثماا  البقااات)

املختلفة العناء)واإلنشاءات....
شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- البيو ) (35 اقم) املنصوا  يبقوب 

70000)البيو  املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد سبيد زايعع)

بقيمة)100)داهم للحصة).
 500 (: حيداي) الركيبي  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 50000 (: زايعع) سبيد  السيد 

بقيمة)100)داهم.

 50000 (: السيد الركيبي حيداي)
بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سبيد زايعع عنوانه ا))حي)
 71000 بوجدوا) بن ععد هللا  عالل 

بوجدوا املغرب.
السيد الركيبي حيداي عنوانه ا))
الحي االدااي شااع يبقوب املنصوا)
 70000  12 عمااة حيداا شقة اقم)

البيو  املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سبيد زايعع عنوانه ا))حي)
 71000 بوجدوا) بن ععد هللا  عالل 

بوجدوا املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
دجنبر) (20 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2021)احت اقم)3889/2021.
73I

FLASH ECONOMIE

PERFECT HABITAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PERFECT HABITAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 6  

شااع الزاقطوني ، الطابق2 الشقة 
اقم 6 ، - 20000 الداا العيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
570975

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (0 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
(: الشركة) التاليةشكل  باملميزات 
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PERFECT HABITAT
مطوا) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقااات.
  6 اقم) (: عنوا  املقر االجتماعي)
الشقة) الطابق2) (، شااع الزاقطوني)
العيضاء) الداا  (20000 (- (، (6 اقم)

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بلبامري) فتاح  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) بلبامري  فتاح  السيد 
102)اجزئة السبيل)000 2)الجديدة)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) بلبامري  فتاح  السيد 
102)اجزئة السبيل)000 2)الجديدة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 07 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
فبراير)2023)احت اقم) 0085737.
7 I

EUREXMA

MAROC LUSTRAGES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
MAROC LUSTRAGES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 

سااية بن زنيم الطابق 3 اقم 3 بالمي 

- 20000 الداا العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

571687

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC LUSTRAGES
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الديكوا;

التخطيط والتجديد..
زنقة) (12 (: عنوا  املقر االجتماعي)
سااية بن زنيم الطابق)3)اقم)3)بالمي)

- 20000)الداا العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السعاعي) فؤاد  السيد 

داهم) (100.000 بقيمة) حصة 

للحصة.)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) السعاعي  فؤاد  السيد 
  2 اقم) (E معنى) بينينسوال  إقامة 

الداا) (20000 النواصر) بوعزة  داا 

العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) السعاعي  فؤاد  السيد 
  2 اقم) (E معنى) بينينسوال  إقامة 

الداا) (20000 النواصر) بوعزة  داا 

العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
فبراير)2023)احت اقم)00858100.

75I

N2M CONSEIL-SARL

LINAMEDSPOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LINAMEDSPOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : الحي 
القديم زنقة 8 اقم 57 البروي - 

62000 الناضوا املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.218 5

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2023 يناير) (02 في) املؤاخ 
ذات) شركة  (LINAMEDSPOR حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 اأسمالها) معلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 
57)البروي) 8)اقم) الحي القديم زنقة)
نتيجة) املغرب  الناضوا  (62000  -

النتهاء)الغرض من الشركة.
و عي :

و) المي   بن  محمد  السيد ة))
عنوانه ا))حي ااويمة زنقة) 0)اقم)17 
62000)الناظوا املغرب كمصفي) ة))

للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
الحي) وفي  (2023 يناير) (02 بتاايخ)
(- البروي) (57 اقم) (8 زنقة) القديم 

62000)الناضوا املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالناضوا بتاايخ)10)فبراير)

2023)احت اقم)5312.

76I

EUROFID

PANIDAYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EUROFID

اجزئة الهدى زنقة 17 إقامة دياا 

املقام 3 اقم 13م الطابق 3 سيدي 

مومن العيضاء العيضاء، 00 20، 

العيضاء املغرب

PANIDAYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي لينا 

محل الطابق األا�شي اقم 2 سيدي 

مبروف العيضاء - 20520 الداا 

العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.528 

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2023 يناير) (01 املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

PANIDAYS)معلغ اأسمالها)100.000 

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي لينا)

سيدي) (2 محل الطابق األا�شي اقم)

الداا) (20520 (- العيضاء) مبروف 

العيضاء)املغرب نتيجة ل):)كوفيد)19 

وضع) إلى  واملنافسة  االسباا  ااافاع 

الشركة في أزمة مالية.

و حدد مقر التصفية ب لينا محل)

الطابق األا�شي اقم)2)سيدي مبروف)

العيضاء) (20520 املغرب) العيضاء)

املغرب.)

و عي :

برضوا ) الفتاح  ععد  السيد ة))

 21 اقم) سفيا   اجزئة  عنوانه ا)) و 

 20520 2)سيدي مبروف) شقة اقم)

العيضاء)املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و) برضوا   كريم  السيد ة))

الطابق) الصداقة  اجزئة  عنوانه ا))

املستشفيات) 18شااع  اقم) شقة  (5

املغرب) العيضاء) الداا  (20 00

كمصفي) ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857587.

77I

LAMAN EXPERTISE

GENIUS YIELD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

»GENIUS YIELD «
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد 
ذات اأسمال: 10.000 داهـــــــم

املقر االجتمــــاعي: شااع ععد الكريم 
الخطابي، زنقة حسن بن امعااك، 

اقامة الخطابية ، عمااة ب، الطابق 
االول، اقم 3، مراكش

اقم التقييد في السجل التجااي : 
122201

مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2022 يناير) (27 بتاايخ) بمراكش 
لشركة) األسا�شي  القانو   وضع  ام 
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخصائص التالية:
*)التسميـــة القانونية):)

GENIUS YIELD » SARL AU(«
اأسمال) حدد  املــال:) اأف  (*
داهم) ) االف  عشرة  في  الشركة 
 100 مقسمة إلى) داهم)) (10.000,00
واحدة) كل  قيمة  اجتماعية  حصة 
ملكية) في  جميبها  داهم  (100 منها)
الشريك الوحيد السيد شمس الدين)

بوجليفة):
(: *)السيد شمس الدين بوجليفة)

100)حصة)
*)االسماء)الشخصية و البائلية و)

مواطن الشركاء:
بوجليفة) الدين  السيد شمس  (*
(،2 الشقة) (،88 عمااة) عنوانه،) و 

بريستيجيا كولف سيتي)،)مراكش)

ععد) شااع  (: االجتماعي) املقر  (* (
بن) حسن  زنقة  الخطابي،) الكريم 
امعااك،)اقامة الخطابية)،)عمااة ب،)

الطابق االول،)اقم)3،)مراكش.
*)الهدف االجتماعي:)حدد الهدف)

االجتماعي للشركة كالتالي):
االستشااات.

*)املــــــدة):)99)سنة ابتداءا من ااايخ)
التسجيل بالسجل التجااي.

*)التسيير:)تسير الشركة من طرف)
ملدة) بوجليفة  الدين  شمس  السيد 

غير محدودة.)
القانوني) اإليداع  ام  (: اإليـــــداع) (*
التجااية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 
 2022 فبراير) (02 بتاايخ) بمراكش 

احت اقم)7 1322.
مقتطف من أجل اإلشهاا.

78I

LAMAN EXPERTISE

GIMAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

»GIMAV «
شركة محدودة املسؤولية 

ذات اأسمال: 100.000 داهـــــــم
املقر االجتمــــاعي: املكتب اقم 1، 
32 ، املنطقة الصناعية سيدي 

غانم، مراكش
اقم التقييد في السجل التجااي : 

122 11
مؤاخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
(،2022 يناير) (25 بتاايخ) بمراكش 
لشركة) األسا�شي  القانو   وضع  ام 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص)

التالية:
 GIMAV («(: *)التسميـــة القانونية)

 » SARL
*)اأف املــال:)حدد اأسمال الشركة)
 100.000,00 داهم) ) ألف  مائة  في 
حصة) (1.000 إلى) مقسمة  داهم))
 100 اجتماعية قيمة كل واحدة منها)
بالشكل) الشركاء) على  موزعة  داهم 

التالي:
 500 (: *)السيد ميشيل فيديريكو)

حصة)

*)السيد كانديدو فيديريكو):)500 
حصة.

*)االسماء)الشخصية و البائلية و)
مواطن الشركاء:

و) فيديريكو  ميشيل  السيد  (*
اجزئة) بوكانفيلي،) اقامة  عنوانه،)

بويزكاا ،)مراكش)
و) فيديريكو  كانديدو  السيد  (* (

عنوانه:
 Faicchio( (BN ( Via
 Fontanavecchia CAP 82030

Frazione Massa – Italie
اقم) املكتب  (: االجتماعي) املقر  (*
املنطقة الصناعية سيدي) (، 32 (،1

غانم،)مراكش.
*)الهدف االجتماعي:)حدد الهدف)

االجتماعي للشركة كالتالي):
استيراد و اصدير،

األملنيوم) نجااة  أعمال  جميع 
البامة.

*)املــــــدة):)99)سنة ابتداءا من ااايخ)
التسجيل بالسجل التجااي.

*)التسيير:)تسير الشركة من طرف)
غير) ملدة  فيديريكو  كانديدو  السيد 

محدودة.)
القانوني) اإليداع  ام  (: اإليـــــداع) (*
التجااية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 
 2022 فبراير) (02 بتاايخ) بمراكش 

احت اقم)65 132.
مقتطف من أجل اإلشهاا.

79I

SODIGECO

SULTALUX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

SODIGECO
شااع الداخلة البمااة 11 شقة 8 ، 

50000، مكناف املغرب
SULTALUX SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 187 

حي احجاوة ب م ع - 50000 مكناف 
املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.53569
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 أكتوبر) (31 في) املؤاخ 

املصادقة على):
افويت السيد) ة))سهيل أمهيدي)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (100
أمينة) 100)حصة لفائدة السيد) ة))

بسدقات بتاايخ)31)أكتوبر)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
دجنبر) (21 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2022)احت اقم)9 7 .
80I

FLASH ECONOMIE

 ERRI-ABDERRAHMAN
PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
ام اأسيس شركة) (, (2023 يناير) (23
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:
)التسمية):)

 ERR I -ABDERRAHMAN «
PROMO«(S.A.R.L.(A.U

ماجوايل) إقامة  التجااي:) املقر 
سيدي) (G3 N3القدف عمااة 

البرنو�شي الداا العيضاء.)
الهدف التجااي:)-)منبش عقااي

 100.000 في) محدد  الرأسمال:)
حصة كما) (1000 داهم مقسمة إلى)

يلي:
الريحاني) الرحما   ععد  السيد  (-

1000)حصة.
املدة:)99)سنة من ااايخ اأسيسها)
الرحما ) ععد  السيد  التسيير:)

الريحاني.
املحكمة) القانوني:) اإليداع 
الرقم) احت  العيضاء) الداا  التجااية 
9 8573)سجل اجااي اقم)9 5710.
81I
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FLASH ECONOMIE

BOURJOIS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
ام اأسيس شركة) (, (2023 يناير) (09
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:
التسمية):

 BOURJOIS( IMMO«( S.A.R.L.«
 A.U

جعال) (22 الرقم) التجااي:) املقر 
مو�شى شقة اقم)12)اكدال الرباط.

الهدف التجااي:)-)منبش عقااي
اشغال العناء)املتنوعة.-

 100.000 في) محدد  الرأسمال:)
حصة كما) (1000 داهم مقسمة إلى)

يلي:
 1000 بنبزوز) غزال   السيدة  (-

حصة.
املدة:)99)سنة من ااايخ اأسيسها)
بنبزوز) غزال   السيدة  التسيير:)

والسيد ادايس بنصالح.
املحكمة) القانوني:) اإليداع 
الرقم) احت  بالرباط  التجااية 
 13287)سجل اجااي اقم)165859.

82I

FLASH ECONOMIE

RANSOUF ISAKN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
شركة) اأسيس  ام  يناير2023،) (0 
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:
التسمية):)

 RANSOUF( ISAKN««
 S.A.R.L.AU

جوايل) ما  إقامة  التجااي:) املقر 
سيدي) القدف  (3 ج3اقم) عمااة 

البرنو�شي الداا العيضاء
الهدف التجااي:)-)منبش عقااي

 100000.00 الرأسمال:)محدد في)
حصة كما) (1000 داهم مقسمة إلى)

يلي:
 1000 العكواي) عزيز  -السيد 

حصة)
املدة:)99)سنة من ااايخ اأسيسها)

التسيير:)السيد عزيز العكواي)
املحكمة) القانوني:) اإليداع 
العيضاء،) الداا  التجااية  املحكمة 
سجل اجااي) (857355 الرقم) احت 

اقم)571051.

83I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

EL MELLALI FBS CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

EL MELLALI FBS CAFE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

في الطابق السفلي من الرقم 69  
برادي 3 مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
108259

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2020 أكتوبر) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MELLALI FBS CAFE
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

محل في) (: عنوا  املقر االجتماعي)
الطابق السفلي من الرقم)69 )برادي)

3)مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
معلغ اأسمال الشركة:)10.000,00 

داهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: السيد الشرقاوي فتم هللا)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
 100 (: السيد الشرقاوي فتم هللا)

بقيمة)10.000)داهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
هللا) فتم  الشرقاوي  السيد 
69 )مراكش) 3)اقم) عنوانه ا))برادي)

0000 )مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هللا) فتم  الشرقاوي  السيد 
69 )مراكش) 3)اقم) عنوانه ا))برادي)

0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
نونبر) (16 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2020)احت اقم)117338.
8 I

ste el ghazal consulting

STE AFRAH FAZAZ SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ste el ghazal consulting
الطابق 3 اقم  6 اجزئة الفرح بلوك 

  ، 000 5، خنيفرة املغرب
 STE AFRAH FAZAZ SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 25 
حي غرناطة بولشفاا 2 - 00  5 

امريرت املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
 32

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نونبر) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRAH FAZAZ SARL AU
ممول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.
 25 زنقة) (: عنوا  املقر االجتماعي)
 5  00  -  2 بولشفاا) غرناطة  حي 

امريرت املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيدة حافظة اومااك)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اومااكحافظة) حافظة  السيدة 
اقم)  13  غزناطة  زنقة  عنوانه ا))

00  5)مريرت املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حلفظة اومااك عنوانه ا))
 5  00 اقم)  13  غزناطة  زنقة 

امريرت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
نونبر) (10 بتاايخ) بخنيفرة  االبتدائية 

2022)احت اقم)90 .
85I

VERSIONCONSULTING

LUNAFRICA لونا أفريكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسا  عمااة 3 شقة   

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش
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 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

لونا أفريكا LUNAFRICA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : إقامة 

طيعة عمااة أ مكتب اقم 8 الطابق 3 

شااع االمير موالي ععد هللا مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.8321

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2021 نونبر) (30 املؤاخ في)

لونا أفريكا)LUNAFRICA)شركة ذات)

اأسمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا   داهم  (500.000

اإلجتماعي إقامة طيعة عمااة أ مكتب)
شااع االمير موالي) (3 الطابق) (8 اقم)

مراكش) ( 0000 (- ععد هللا مراكش)

املغرب نتيجة لجائحة كواونا.

و عي :

و) بومليك  ابراهيم  السيد ة))

نوفمبر اجزئة ابراهيم) (18 عنوانه ا))

  0000 مراكش) (21 اقم) ابراهيم  و 

مراكش املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

إقامة) وفي  (2021 نونبر) (30 بتاايخ)

طيعة عمااة أ مكتب اقم)8)الطابق)3 

شااع االمير موالي ععد هللا مراكش)-)

0000 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

دجنبر) (13 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2021)احت اقم)130679.

86I

UPSILON CONSULTING

ZYMEE
إعال  متبدد القرااات

UPSILON CONSULTING
زاوية شااع عمر الخيام و شااع ععد 

الرحيم بوععيد، الطابق الرابع، 

شقة اقم 20 ، 20250، الداا 

العيضاء املغرب

ZYMEE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 55 شااع 

الزاقطوني، الطابق األول، اقم 3 - 

20000 الدااالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.518925

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)13)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير نشاط الشركة كما يلي):)غرض)

الشركة بشكل معاشر أو غير معاشر في)

الصناعي) اإلنتاج  (: املغرب و خااجه)

للزليج والفسيفساء)وجميع منتجات)

السيراميك)؛)استيراد واصدير وشراء)

؛) وبيع واجااة جميع أنواع املنتجات)

الدااسة و اقديم املشواة في جميع)

أنواع الخدمات على اختالف أنواعها)

والتسويق) االستشااات  جميع  ؛)

والتدايب بجميع أنواعه)؛)شراء)وبيع)

و اقديم املشواة و الدعم في جميع)

أنواع املبامالت البقااية والتجااية)،)

وإدااة اإليجااات الشخصية واملهنية)

،)وجميع أنواع االستثمااات البقااية؛

على) ينص  الذي  (:2 اقم) قراا 

استقالة السيد زين البابدين) مايلي:)

مجزااي من مهامه كمسير للشركة

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مجزااي) الفتاح  ععد  السيد  تبيي  

كمسير جديد

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

غرض الشركة)

على) ينص  الذي  (:13 اقم) بند 

مايلي:)تبيي  املسير

على) ينص  الذي  (:16 اقم) بند 

مايلي:)اوقيع املسير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 26 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)855975.

87I

STE SUD EST GESTION SARL

VEA MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
اقم 06 البمااة 99 شااع موالي 

علي الشريف ، 52000، الرشيدية 
املغرب

VEA MARRAKECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 
حا�شي العيض الطاوف الريصاني - 

50 52 الريصاني املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

166 5
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 VEA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARRAKECH
انظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الرحالت السياحية.
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- الريصاني) الطاوف  العيض  حا�شي 

50 52)الريصاني املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: ويحيى) الحسي   السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 500 (: الطلحاوي) السيد يوسف 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحسي  ويحيى عنوانه ا))
الطاوف) العيض  حا�شي  قصر 

الريصاني)50 52)الريصاني املغرب.
الطلحاوي) يوسف  السيد 
عنوانه ا))اسعانيا)0)مايواكا اسعانيا.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسي  ويحيى عنوانه ا))
الطاوف) العيض  حا�شي  قصر 

الريصاني)50 52)الريصاني املغرب
الطلحاوي) يوسف  السيد 

عنوانه ا))اسعانيا)0)مايواكا اسعانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالرشيدية بتاايخ)30)يناير)

2023)احت اقم)123/2023.
88I

fiduciaire(capital(orient

 SIGMA SERVICES
 ET SOLUTIONS DE

L›ORIENTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

fiduciaire(capital(orient
 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE
 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7
OUJDA ، 60000، oujda(maroc

 SIGMA SERVICES ET
 SOLUTIONS DE L›ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق بني 
مرين إقامة لبلج الطابق 2 الشقة 

اقم 15 وجدة - 60000 وجدة 
املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
 0 95

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (10
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 SIGMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 SERVICES ET SOLUTIONS DE

. L’ORIENTAL
اجااة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أعمال) (- متنوعة) -خدمات  امرين) (-

مختلفة-انظيف.
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عنوا  املقر االجتماعي):)طريق بني)
الشقة) (2 الطابق) لبلج  إقامة  مرين 
اقم)15)وجدة)-)60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيدة نجاة مكرا ):)500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).
السيد محمد بوعزة):)500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) املغرب  السيدة 
طريق) األندلس  حي  وجدةوجدة 
وجدة) (60000  6 اقم) الصفاء) )

املغرب.
عنوانه ا)) بوعزة  محمد  السيد 
طريق) األندلس  حي  وجدةوجدة 
وجدة) (60000  6 اقم) الصفاء) )

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) الغيام  عزيز  السيد 
بامليلودي) محمد  البسكرية  الثكنة 

وجدة)60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (27 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)52 2.

89I

مستامنة شامة

HONI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مستامنة شامة
شااع املسيرة اقم 2 1 الطابق االول 

الناظوا شااع املسيرة اقم 2 1 
الطابق االول الناظوا، 62000، 

الناظوا املغرب
HONI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املطاا 
اقامة الرسالة 1 الناظوا - 62000 

الناظوا املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

25203

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

.HONI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة او العناء

اشغال العناء)النهائية).

عنوا  املقر االجتماعي):)حي املطاا)

 62000 (- الناظوا) (1 اقامة الرسالة)

الناظوا املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: محمد) ضفيري  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 500 (: الشرقاوي) ياسي   السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

 50000 (: محمد) ضفيري  السيد 

بقيمة)100)داهم.

السيد ياسي  الشرقاوي):)50000 

بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) محمد  السيد ضفيري 

دواا احزاويا بو عرك الناظوا)62000 

الناظوا املغرب.

السيد ياسي  الشرقاوي عنوانه ا))

سلوا ) (  1 اقم) البمرا   اجزئة 

الناظوا)62000)الناظوا املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) محمد  السيد ضفيري 

دواا احزاويا بو عرك الناظوا)62000 

الناظوا املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالناضوا بتاايخ)01)فبراير)

2023)احت اقم)5257.

90I

Elouaf

كوفي معشقة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

Elouaf
 lavillette rue des thermes

 immeuble 92 apprt 2 CASA ،
20320، CASABLANCA(MAROC
كوفي مبشقة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقاطع 
شااع األمير موالي ععد هللا وشااع 
النخلة عمااة 1 طابق   اقم 7 - 
20320 الداا العيضاء املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.529699
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 أكتوبر) (03 في) املؤاخ 

املصادقة على):
الزبير سيدهم) افويت السيد) ة))
 100 حصة اجتماعية من أصل) (50
سبيد) السيد) ة)) لفائدة  حصة 
بولجواهل بتاايخ)03)أكتوبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 26 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)855838.

91I

marrakech externalisation

TALA CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل الشكل القانوني للشركة

marrakech externalisation
 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm
 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
TALA CARS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوا  مقرها االجتماعي شااع 

عالل الفا�شي اقامة اقم 26 الطابق 

3 مكتب اقم 27 مراكش - 0000  

مراكش .

احويل الشكل القانوني للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.118663

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام احويل) (2023 يناير) (05 املؤاخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (03 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)31   1.

92I

marrakech externalisation

TALA CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

marrakech externalisation

 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

TALA CARS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

عالل الفا�شي اقامة اقم 26 الطابق 

3 مكتب اقم 27 مراكش - 0000  

مراكش املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.118663

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (05 في) املؤاخ 

املصادقة على):

هللا) ععد  السيد) ة)) افويت 

اجتماعية من) حصة  (500 السالمي)

حصة لفائدة السيد) ة)) (500 أصل)

يناير) (06 بتاايخ) صبري  الحق  ععد 

.2023
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (03 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)31   1.
93I

دادي واصل

WAPO RENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

دادي واصل
شااع السلطا  موالي يوسف 

اقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحسيمة املغرب

WAPO RENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 
ايعوجير  - امزوا  - 32250 

الحسيمة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

3983
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 دجنبر) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 WAPO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.RENT
كراء) (--1 (: غرض الشركة بإيجاز)

آليات بحرية
2--)مطبم.

دواا) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 32250 (- امزوا ) (- ايعوجير )

الحسيمة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) اأسمال  معلغ 

100.000,00)داهم،)مقسم كالتالي:
 -

بقيمة) (500 (: علي) لهزل  السيد 
100)داهم.

بقيمة) ( 00 (: السيد الواغي زهير)
100)داهم.

100)بقيمة) السيدة قوبع مليكة):)

100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

 28 عنوانه ا)) علي  لهزل  السيد 

شااع مو�شى ابن نصير)90000)طنجة)

املغرب.

حي) السيد الواغي زهير عنوانه ا))

الحسيمة) (32250 ابوجير -امزوا )

املغرب.

عنوانه ا)) مليكة  قوبع  السيدة 

 02 الشقة) (58 اجزئة الهدى البمااة)

-)امزوا )32250)الحسيمة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 28 عنوانه ا)) علي  لهزل  السيد 

شااع مو�شى ابن نصير)90000)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالحسيمة بتاايخ) 0)يناير)

2023)احت اقم)22.

9 I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL(ا ئتمانية الحراش

HARACHE

Al Mokhtabar SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 FIDUCIAIRE ا ئتمانية الحراش

ASSISTANCE EL HARACHE

271 شااع حما  الفطواكي سيدي 

يوسف بن علي مراكش ، 0000 ، 

مراكش املغرب

Al Mokhtabar SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 9 شقة 

  مكتب 1 اجزئة املساا طريق اسفي 

مراكش - 0100  مراكش املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.73631

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 دجنبر) في) 1) املؤاخ 

املصادقة على):

ععداملجيد) السيد) ة)) افويت 
جرني)166)حصة اجتماعية من أصل)
166)حصة لفائدة السيد) ة))اضوا )

كيعوش بتاايخ)15)دجنبر)2022.
افويت السيد) ة))موالي ععدالحق)
من) اجتماعية  حصة  (166 التومي)
حصة لفائدة السيد) ة)) (166 أصل)
دجنبر) (15 بتاايخ) كيعوش  اضوا  

.2022
طه) ياسي   السيد) ة)) افويت 
 336 أصل) من  اجتماعية  حصة  (2
اضوا ) السيد) ة)) لفائدة  حصة 

كيعوش بتاايخ)15)دجنبر)2022.
طه) ياسي   السيد) ة)) افويت 
 33)حصة اجتماعية من أصل) 33 
عمر غيلو) السيد) ة)) لفائدة  حصة 

بتاايخ)15)دجنبر)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (02 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)352  1.
95I

CONSULTATION ET SERVICES

MRAFACE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

CONSULTATION ET SERVICES
 CASABLANCA, 549BD(ABA

 CHOUAIB(DOUKALI(DRISSIA 2
 ETG 1 ، 20500، CASABLANCA

MAROC
MRAFACE IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شااع 
مرف السلطا  الشقة 3 الطابق 1 - 

20200 الداا العيضاء املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.533  9

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 يناير) (17 في) املؤاخ 

املصادقة على):
محمد محيمي) افويت السيد) ة))
أصل) من  اجتماعية  حصة  (150

انس) السيد) ة)) لفائدة  حصة  (150

املبروفي بتاايخ)17)يناير)2023.
فتم) اضوا   السيد) ة)) افويت 

150)حصة اجتماعية من أصل) هللا)

انس) السيد) ة)) لفائدة  حصة  (150

املبروفي بتاايخ)17)يناير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 31 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)38 856.

96I

MANAGEMENT HOSPITALITY FACILITY

BIO & ECO INDUSTRIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

BIO &ECO(INDUSTRIES

- الداا العيضاء املغرب - الداا 

العيضاء املغرب، 20300، 

CASABLANCA MAROC

BIO & ECO(INDUSTRIES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي إقامق لزالب الطابق 

1 اقم 8 - 20100 الداا العيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

571279

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 BIO(&(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECO INDUSTRIES

اصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الواق لالستخدام الصحي.
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زنقة) (13 (: عنوا  املقر االجتماعي)
احمد املجاطي إقامق لزالب الطابق)
العيضاء) الداا  (20100  -  8 اقم) (1

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
(: سوليسيو) اكو  و  بيو  الشركة 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
سوليسيو) اكو  و  بيو  الشركة 
عنوانه ا))اجزئة)76)املجمع الصناعي)
27182)والد صالح) سفسإم سوجعو)

10250)برشيد املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
سليم) محمد  عموا  السيد 
اقم) بااك  ليالف  اقامة  عنوانه ا))
 10250 الساحل) الخدااة  (117

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
فبراير)2023)احت اقم)5 008576

97I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

صوفيا فالي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC

صوفيا فالي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 
1525مكتب اقم 05 حي سالم اكادير 

- 80000 اكادير املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

5 289

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام إعداد القانو ) (2023 دجنبر) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)صوفيا)

فالي.

-تشغيل) (: بإيجاز) غرض الشركة 

وتسير مواقع السياحة).

-أنشطة الفنادق)..

(: االجتماعي) املقر  عنوا  

1525مكتب اقم)05)حي سالم اكادير)

- 80000)اكادير املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بغادة الهام):)1.000)حصة)

بقيمة)100.000)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة بغادة الهام عنوانه ا))فيا)

بولوجنا ايطاليا) (28 سا  فيتال اقم)

0121 )بولوجنا ايطاليا.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بغادة الهام عنوانه ا))فيا)

بولوجنا ايطاليا) (28 سا  فيتال اقم)

0121 )بولوجنا ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (07 بتاايخ) باكادير  التجااية 

2023)احت اقم)120368.

98I

lecomptable

BENBOUZID CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

BENBOUZID CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 06 شااع 

ابن خلدو  عمااة ابن خلدو  شقة 

12 - 6000  اسفي املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.9065

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2023 يناير) (27 املؤاخ في)

ذات) شركة  (BENBOUZID CAR

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 اأسمالها) معلغ  الوحيد 

 06 اإلجتماعي) داهم وعنوا  مقرها 

شااع ابن خلدو  عمااة ابن خلدو )

املغرب) اسفي  ( 6000  -  12 شقة)

نتيجة لنقص التمويل.

و عي :

ععد الصمد بنعوزيد و) السيد ة))

الرياض) زنقة ج اجزئة  عنوانه ا)) )

اسفي) ( 6000 الجديدة) املدينة 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

06)شااع) وفي) (2023 يناير) (27 بتاايخ)

ابن خلدو  عمااة ابن خلدو  شقة)

12 - 6000 )اسفي املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (08 بتاايخ) بآسفي  االبتدائية 

2023)احت اقم)1385.

99I

lecomptable

MARGHICOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

MARGHICOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : بقبة 

2 1 اجزئة سمية حي الزاوية - 

6000  اسفي املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.11  1

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2023 يناير) (23 في) املؤاخ 

ذات) شركة  (MARGHICOM حل)

اأسمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا   داهم  (100.000

سمية) اجزئة  (1 2 بقبة) اإلجتماعي 

املغرب) اسفي  ( 6000 (- الزاوية) حي 

نتيجة للقلة فرص

البمل.

و عي :

و) مرواي  ياسي   السيد ة))

7تباونية موالي اشيد حي) عنوانه ا))

املغرب) اسفي  ( 6000 الخير) مفتاح 

كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

 7 ب) وفي  (2023 يناير) (23 بتاايخ)

تباونية موالي اشيد حي مفتاح الخير)

- 6000 )اسفي املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (08 بتاايخ) بآسفي  االبتدائية 

2023)احت اقم)1386.

100I

CECOGEL / SARL

RH P&C
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CECOGEL / SARL
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 RUE MED ABDOU
 IMMESSAADA(BLOC(C 1°

 ETAGE(N°1 - OUJDA ، 60000،
OUJDA MAROC

RH(P&C شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : وجدة 
، شااع الحسن الثاني اقم 111 - 

60000 وجدة املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.27707

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا حل) (2023 يناير) (25 املؤاخ في)
مسؤولية) ذات  شركة  (RH( P&C
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ)
وعنوا ) داهم  (10.000 اأسمالها)
شااع) (، وجدة) اإلجتماعي  مقرها 
 60000  -  111 اقم) الثاني  الحسن 
وجدة املغرب نتيجة لبدم استمرااية)

املشروع.
و عي :

السيد ة))اقية البراقي و عنوانه ا))
بلجيكا) بروكسيل  (1050 بلجيكا)

كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
وجدة) وفي  (2023 يناير) (23 بتاايخ)
 -  111 اقم) الثاني  الحسن  شااع  (،

60000)وجدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)2521.
101I

MANAGEMENT HOSPITALITY FACILITY

 MANAGEMENT
HOSPITALITY FACILITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 MANAGEMENT HOSPITALITY
 FACILITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
أحمد املجاتي إقامة لزالب الطابق 
1 اقم 8 - 10230 الدااالعيضاء 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.5676 1
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 يناير) (30 في) املؤاخ 

املصادقة على):
األزاق) وفاء) السيد) ة)) افويت 
00 )حصة اجتماعية من أصل)00  
حصة لفائدة السيد) ة))محمد حب)

امللوك الصفريوي بتاايخ)-.
األزاق) وفاء) السيد) ة)) افويت 
00 )حصة اجتماعية من أصل)00  
حصة لفائدة السيد) ة))محمد خالد)

حب امللوك الصفريوي بتاايخ)-.
األزاق) وفاء) السيد) ة)) افويت 
200)حصة اجتماعية من أصل)200 
حصة لفائدة السيد) ة))عثما  حب)

امللوك الصفريوي بتاايخ)-.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857927.
102I

FIDU ALIMTYAZ

 STE AZYAE ABRAJ FES SARL
Au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، ععد الكريم بن جلو  

مكااب أشرف، مكتب  1 الطابق 2 
FES MAROC ،30000 ، فاف

 STE AZYAE ABRAJ FES SARL Au
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 51,اجزىة 

جنا  اللويز,متجر 1,صهريج 
كناوة,فاف - 30000 فاف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
75395

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZYAE ABRAJ FES SARL Au
مالبس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جاهزة) بيع بالتقسيط).
عنوا  املقر االجتماعي):)51,اجزىة)
1,صهريج) اللويز,متجر) جنا  

كناوة,فاف)-)30000)فاف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: ابراهيم) زخوني  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) ابراهيم  زخوني  السيد 
اللويز,صهريج) جنا   51,اجزىة 

كناوة,فاف)30000)فاف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) ابراهيم  زخوني  السيد 
اللويز,صهريج) جنا   51,اجزىة 

كناوة,فاف)30000)فاف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)0 61.
103I

كراميل فاف

كراميل فاس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

كراميل فاف
املحل الكائن بالطابق األا�شي عمااة 

 2 شااع األاد  مدينة جديدة ، 
30050، فاف املغرب

كراميل فاف شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بالطابق األا�شي عمااة  2 

شااع األاد  مدينة جديدة - 30050 

فاف املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

73513

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 غشت) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)كراميل)

فاف.

البناية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجمال.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

عمااة) 2  األا�شي  بالطابق  الكائن 

شااع األاد  مدينة جديدة)-)30050 

فاف املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

(: ملطي) املرابط  سااة  السيدة 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ملطي) مرابط  سااة  السيدة 

 2 شقة) البرج  اجزئة  ( 6 عنوانه ا))

فاف) (30050 الشقف) عي   طريق 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ملطي) مرابط  سااة  السيدة 

 2 شقة) البرج  اجزئة  ( 6 عنوانه ا))

فاف) (30050 الشقف) عي   طريق 

املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
غشت) (18 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2022)احت اقم) 3 3.
10 I

اسماعيل لوكسواي كاا

اسماعيل لوكسوري كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

اسماعيل لوكسواي كاا
املحل   اقم 50 أ اجزئة االل 2 
طريق مكناف ، 30090، فاف 

املغرب
اسماعيل لوكسواي كاا شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املحل 
  اقم 50 أ اجزئة االل 2 طريق 
مكناف - 30090 فاف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
753 1

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (2 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اسماعيل لوكسواي كاا.
اأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سيااات بدو  سائق.
املحل)   (: عنوا  املقر االجتماعي)
اقم)50)أ اجزئة االل)2)طريق مكناف)

- 30090)فاف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد اسماعيل لطفي)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اسماعيل لطفي عنوانه ا))

اقم)50)أ اجزئة االل)2)شقة)3)تغات)

30090)فاف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) لطفي  خولة  السيدة 

حي) غازي  أحمد  ابن  زنقة  ( 25

األدااسة)0 300)فاف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (06 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6070.

105I

FLASH ECONOMIE

 GERANCE- LIBRE DE

FONDS DE COMMERCE
عقد تسيير حر ألصل اجااي) األشخاص)

الطعيبيو )

تسيير حر ألصل اجااي

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في الداا)

العيضاء)بتاايخ)13)يناير)2023)أعطى)

الجنسية) ذو  السيد ععد هللا سلمي 

 01.01.19 2 املغربية املزداد بتاايخ)

بالخصاص سيدي إفني و القاطن في)

الداا العيضاء)حي الرحمة زنقة)05

اقم)02)الحامل للعطاقة الوطنية)

 B 37585(اقم

السيد بوجمبة االش ذو الجنسية)

بايدا) (1952 بتاايخ) املزداد  املغربية 

كوكماا-ازنيت سيدي إفني و القاطن)

شااع) (1 االدايسية) في الداا العيضاء)

286)الحامل) ععد هللا الصنهاجي اقم)

 526705 اقم) الوطنية  للعطاقة 

299)شااع) األصل التجااي الكائن في)

قيسااية السالم متجر اقم) (5 محمد)

08)-)الداا العيضاء

سيتم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجااية بالداا العيضاء)ببد اإلعال )

القانوني

106I

شريفي علوي يوسف

شركة بوعياد و بوعنان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

شريفي علوي يوسف
2  زنقة ابن حنعل البيطا الدكااات ، 

30000، فاف املغرب
شركة بوعياد و بوعنا  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي شااع ابن 
ععاا الحي الصناعي دكااات فاف - 

30000 فاف املغرب.
تغيير تسمية الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
 73937

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام تغيير) (2023 يناير) (30 في) املؤاخ 
بوعياد) »شركة  من) الشركة  تسمية 
و) بوعياد  »شركة  إلى) بوعنا «) و 

لطيفة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (06 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6058.
107I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

 م د ك سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEIL SARL

 eme(ETAGE(N°369 Rue(ALLAL 2
 Ben(ABDELLAH(SETTAT 2 eme
 ETAGE(N°369 Rue(ALLAL(Ben
 ABDELLAH(SETTAT، 26000،

Settat maroc
 م د ك سيرفيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
غزالي اقم 29 الطعق 1 سطات - 

26000 سطات املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.3999

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

امت) (2023 فبراير) (03 في) املؤاخ 

املصادقة على):

افويت السيد) ة))دنيا بن االحمر)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (900

900)حصة لفائدة السيد) ة))محمد)

اتشموح بتاايخ)03)فبراير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (09 االبتدائية بسطات بتاايخ)

2023)احت اقم)23/ 5.

108I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

TOMOUR TANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA

 1 » N°130 Tanger ، 90000،

TANGER MAROC

TOMOUR TANGER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

موالي اسماعيل اقامة وليلي بلوك 

ف الطابق االول اقم 53 طنجة - 

90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

13 889

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOMOUR TANGER
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واصدير وتسويق املنتجات الزااعية)

بالجملة والتقسيط).
شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
بلوك) وليلي  اقامة  اسماعيل  موالي 
(- طنجة) (53 اقم) االول  الطابق  ف 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: زهوا) البامري  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة البامري زهوا عنوانه ا))
واد) شااع  الفتم  اجزئة  املحلة  ظهر 
 60000 وجدة) (102 اقم) الدهب 

وجدة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة البامري زهوا عنوانه ا))
الدهب اقم) الفتم شااع واد  اجزئة 

102)وجدة)60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم) 218.
109I

ML EXPERTS

SPIRALE&CO
إعال  متبدد القرااات

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 SPIRALE&CO

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي : شااع 
CAIS ، ابن سينا - 20210 الداا 

العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

258689

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام ااخاذ) (2022 أبريل) (20 املؤاخ في)

القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:

تبديل غرض الشركة على النحو)

التالي:)الغرض من الشركة هو:)

•)ممااسة مهنة البمااة.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)&:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 02 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)856952.

110I

fisc(orient

 DOUAA ORIENTAL
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fisc(orient
شااع ادايس االكبر عمااة ملنوا 

الطابق االول اقم 1 ، 60000، 

وجدة املغرب

 DOUAA ORIENTAL TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 101 

اجزئة شركة الطيب طريق عي  بني 

مطهر - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.3 165

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2022 نونبر) (29 املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 DOUAA ORIENTAL TRAVAUX

داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 

وعنوا  مقرها اإلجتماعي)101)اجزئة)

شركة الطيب طريق عي  بني مطهر)

(: ل) نتيجة  املغرب  وجدة  (60000  -

غياب النشاط.

 101 ب) التصفية  مقر  وحدد 

اجزئة شركة الطيب طريق عي  بني)

مطهر)-)60000)وجدة املغرب.)

و عي :

السيد ة))خليد العالي و عنوانه ا))

زنقة) اجزئةالطيب  الريا�شي  الحي 

وجدة) (60000  101 اقم) املحعة 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

البقود) اعليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (30 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)392.

111I

ML EXPERTS

BE IP INTENATIONAL
إعال  متبدد القرااات

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

BE IP INTENATIONAL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 9  شااع 

جا  جواف ، الداا العيضاء 

الداا العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.391021

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام ااخاذ) (2023 يناير) (10 املؤاخ في)

القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي):

األسا�شي) النظام  تبديل  (•

للشركة)،)ببد إامام عملية االندماج)

 2022 يناير) (27 بتاايخ) واالستيباب 

فرنسا،) في  السااية  للقواني   وفًقا 

أصعحت) االندماج،) هذا  وبسبب 

شركة)»ألسو فرنسا«)املساهم الوحيد)

.BE INTENATIONAL(في الشركة

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية):)

بند اقم)&:)الذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (07 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)97 857.

112I

cabinet(fiduda

MAHA KOS INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

CABINET FIDUDA

 rue general kettani الطابق الثاني 

شقة 7 ، 26100، برشيد املغرب

MAHA KOS INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 215 حي 

موالي اشيد 26100 برشيد 

تغيير نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1  11

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

تغيير) ام  (2022 ماي) (19 في) املؤاخ 

نشاط الشركة من):)

االستياد والتصدير العيع والشراء)

أو) بالتقسيط  واوزيع  والترويج 

الجملة للمواد التجميلية والصناعية)

والتقليدية

إلى):)

-)التداول بجميع أشكاله و القيام)

بجميع األعمال املختلفة واملتنوعة

واإلعالنات) اإلعالم،) الصحافة،) (-

واإلشهاا و خدمات الفيديو

واالستشااات،) الدااسات  (-

الطعاعة) إدااة  والتواصل،) التدايب 

التحريرية الدواية والبرضية لفائداه)

أو لفائدة الغير)،)

املبلومااية) املواد  وشراء) بيع  (-

واملكتبية)

الوطنية) املااكات  امثيل  (-

املتخصصة في هذا املجال)
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العيع) (، التصدير) و  االستيراد 

والترويج واوزيع بالتقسيط) والشراء)

التجميلية) للمواد  الجملة  أو 

والصناعية والتقليدية)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يونيو) (20 بتاايخ) ببرشيد  االبتدائية 

2022)احت اقم)61

113I

METREK COMPTA PRO

SOCIETE AHLAM FORET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

SOCIETE AHLAM FORET شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملك 

املهند اوالد الغازي - 200 1 سيدي 

سليما  املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1081

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2023 يناير) (09 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 SOCIETE AHLAM(الشريك الوحيد

 100.000 اأسمالها) معلغ  (FORET

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملك)

200 1)سيدي) (- املهند اوالد الغازي)

سليما  املغرب نتيجة ل):)عدم نجاح)

الشركة.

ملك) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

200 1)سيدي) (- املهند اوالد الغازي)

سليما  املغرب.)

و عي :

و) الدغالج  محمد  السيد ة))
الغازي) اوالد  املهند  ملك  عنوانه ا))

املغرب) سليما   سيدي  (1 200

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل اعليغ البقود و الوثائق)
املتبلقة بالتصفية):)ملك املهند اوالد)

الغازي سيدي سليما 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بسيدي سليما  بتاايخ)07 

فبراير)2023)احت اقم)20/2023.

11 I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

نوترابيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET
COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE(SALAM(NR 38 -
  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY(ABDELLAH - GUELIZ ،
40000، MARRAKECH(MAROC
نوارابيست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 186 
اجزئة بومسماا الطابق السفلي 
مكتب اقم 01 - 0000  مراكش 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
1330 1

في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

نوارابيست.
-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

اخزين و تسويق املكمالت الغدائية)

-)التصدير و االستيراد.

عنوا  املقر االجتماعي):)اقم)186 

السفلي) الطابق  بومسماا  اجزئة 

مراكش) ( 0000  -  01 اقم) مكتب 

املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

(: بومنقاا) ايت  زكرياء) السيد 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بومنقاا) ايت  زكرياء) السيد 

اجزئة بومسماا) (186 اقم) عنوانه ا))

0000 )مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بومنقاا) ايت  زكرياء) السيد 

اجزئة بومسماا) (186 اقم) عنوانه ا))

0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (06 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)71   1.

115I

S.H EXPERTISE

MITRA GROUPE
شركة املساهمة

إنشاء)فرع اابع للشركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,10

 Derb Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

MITRA GROUPE شركة املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 131 شااع 

بيرييه 75017 - 75056 باايس 

فرنسا.

إنشاء فرع اابع للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.571377

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)09)يناير)2023)اقرا إنشاء)
التسمية) احت  للشركة  اابع  فرع 
 MITRA GROUPE SUCCURSALE
محمد) زنقة  (77 بالبنوا ) الكائن  و 
سميحة الطابق)10)اقم)57 - 20000 
من) املسير  و  املغرب  الدااالعيضاء)

طرف السيد ة))سيكوك أميمة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858001.

116I

CAB ASSISTANCE

GEM DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

GEM DESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 
اكزناية القطبة 5860 الطابق 
االا�شي اقم 3 - 90000 طنجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
13 803

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نونبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 GEM (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.DESIGN
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-)اصميم) (: غرض الشركة بإيجاز)
الداخلي) والديكوا  املساحات 

والخااجي)؛.
دواا) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الطابق) (5860 القطبة) اكزناية 
طنجة) (90000  -  3 اقم) االا�شي 

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الحائك) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) الحائك  محمد  السيد 
01)شااع ابن عرضو  اقم) البرانص)

168 90000)طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) الحائك  محمد  السيد 
01)شااع ابن عرضو  اقم) البرانص)

168 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم) 26258.
117I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MANITRAP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
MANITRAP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة تهامي 

مبا�شي حي بدا الطابق اقم 3 - 

30000 فاف املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.32291

الشريك) قراا  بمقت�شى 

 2023 يناير) (25 في) املؤاخ  الوحيد 

بمعلغ) الشركة  اأسمال  افع  ام 

من) أي  داهم«) (800.000« قداه)

»1.200.000)داهم«)إلى)»2.000.000 

اقديم حصص) (: عن طريق) داهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)32291.

118I

FA ADVISING EXPERTS SARL

EL MESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب اقم 15، املجمع املنهي ،اجزئة 

2 شااع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

EL MESS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب اقم 

15، املجمع املنهي ،اجزئة 2 شااع 

عالل الفا�شي، إقامة حرف ب - 

0000  مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

133175

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MESS
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوع أو بناء)
مصمم.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 2 ،اجزئة) املنهي) املجمع  (،15 اقم)
إقامة حرف ب) شااع عالل الفا�شي،)

- 0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد حسي  املسبودي):)1.000 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املسبودي) حسي   السيد 
 151 اقم) (2 قصوا أسني) عنوانه ا))

0000 )مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املسبودي) حسي   السيد 
 151 اقم) (2 قصوا أسني) عنوانه ا))

0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)629  1.

119I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

SOCIETE AB CRYSTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

SOCIETE AB CRYSTAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية 

شااع عالل بن ععد هللا و زنقة اقم 

19 سيدي قاسم - 16000 سيدي 

قاسم املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.27659

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 شتنبر) في) 2) املؤاخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 SOCIETE AB ذات الشريك الوحيد)

 10.000 اأسمالها) معلغ  (CRYSTAL

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية)

شااع عالل بن ععد هللا و زنقة اقم)19 

سيدي قاسم)-)16000)سيدي قاسم)

املغرب نتيجة ل):)غالء)السلع و ااافاع)

االجوا مقاانة مع ادني ثمن الخدمات)

و) االقتصادية  االزمة  الى  اضافة 

مخلفات كوفيد)19.

 20 و حدد مقر التصفية ب زنقة)

(- قاسم) مكرا سيدي  (79 اقم) فيال 

16000)سيدي قاسم النغرب.)

و عي :

و) بناني  امي   محمد  السيد ة))

 20000 العيضاء) الداا  عنوانه ا))

كمصفي) ة)) املغرب  الدااالعيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 االبتدائية بسيدي قاسم بتاايخ)

أكتوبر)2022)احت اقم)509.

120I

FA ADVISING EXPERTS SARL

YOCOMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب اقم 15، املجمع املنهي ،اجزئة 

2 شااع عالل الفا�شي، إقامة حرف
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 ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 
املغرب

YOCOMAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب اقم 
15، املجمع املنهي ،اجزئة 2 شااع 
عالل الفا�شي، إقامة حرف ب - 

0000  مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
1331 3

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOCOMAR
غرض الشركة بإيجاز):)حدث.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 2 ،اجزئة) املنهي) املجمع  (،15 اقم)
إقامة حرف ب) شااع عالل الفا�شي،)

- 0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
كواين) كازالو  بيرجيز  السيدة 
 100 1.000)حصة بقيمة) (: ستيفاني)

داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
كواين) كازالو  بيرجيز  السيدة 
ستيفاني عنوانه ا))23)شااع الواليات)

املتحدة)210 6)بيداا فرنسا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
كواين) كازالو  بيرجيز  السيدة 
ستيفاني عنوانه ا))23)شااع الواليات)

املتحدة)210 6)بيداا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)61  1.

121I

fiduciaire(al(aze

GESTCOP MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fiduciaire(al(aze
 VILLE(NOUVELLE ، 50000،

MEKNES MAROC
GESTCOP MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة اقم 
 2 الطابق   اي م 1 8لط سالم 
1 الشطر أ انا�شي الداا العيضاء - 

20000 الداا العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
351357

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2015 نونبر) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GESTCOP MAROC
التسيير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلدااي للممتلكات
املتاجرة

وسيط مالي.
شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اقم) 2)الطابق) )اي م)1 8لط سالم)
(- العيضاء) الداا  انا�شي  أ  الشطر  (1

20000)الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

السيد سبعد زاوق):)1.000)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سبعد زاوق عنوانه ا))اقم)

بني محمد مكناف) دواا شوااي  (88

50000)مكناف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سبعد زاوق عنوانه ا))اقم)

بني محمد مكناف) دواا شوااي  (88

50000)مكناف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

نونبر)2015)احت اقم)120.

122I

 FIDUCIAIRE ASSISTANCE EL(ا ئتمانية الحراش

HARACHE

 DESCARTES LEARNING

PRIVE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ا ئتمانية الحراش

ASSISTANCE EL HARACHE

271 شااع حما  الفطواكي سيدي 

يوسف بن علي مراكش ، 0000 ، 

مراكش املغرب

 DESCARTES LEARNING PRIVE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 16 اجزئة 

جعيالت الطابق االول سيدي يوسف 

بن علي مراكش - 0050  مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

133157

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DESCARTES LEARNING PRIVE

. SARL AU
مركز) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للدعم املدا�شي
-)بيع وشراء)االدوات و املستلزمات)

املداسية.
عنوا  املقر االجتماعي):)16)اجزئة)
جعيالت الطابق االول سيدي يوسف)
مراكش) ( 0050 (- مراكش) علي  بن 

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: سااة) الكمري  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) سااة  الكمري  السيدة 
2)سيدي يوسف بن) تباونية النخيل)
علي مراكش)0050 )مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) سااة  الكمري  السيدة 
2)سيدي يوسف بن) تباونية النخيل)

علي مراكش)0050 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)620  1.
123I

STE FICOGES SARL AU

ي ت اليونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE FICOGES SARL AU
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 BOITE(POSTALE 35 POSTE
 PRINCIPALE(VN(MEKNES ،
50000، MEKNES(MAROC

ي ت اليونس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 
بالطابق االا�شي البمااة الكائنة 

بفاف اكدال القسمة 5 و 6 ملبب 
الخيل - 30000 فاف املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
75 11

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
ي ت) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اليونس).
(- ممو ) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مطبم.
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الكائنة) البمااة  االا�شي  بالطابق 
ملبب) (6 و) (5 بفاف اكدال القسمة)

الخيل)-)30000)فاف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: وحود) بن  طااق  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 500 (: السيد يوسف العوزكواي)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد طااق بن وحود عنوانه ا))
عمااة)8)شقة)6)زنقة) )اقامة الحرية)

50000)مكناف املغرب.
العوزكواي) يوسف  السيد 
زنقة الواود حي) (137 اقم) عنوانه ا))

املنزه)50000)مكناف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد طااق بن وحود عنوانه ا))
عمااة)8)شقة)6)زنقة) )اقامة الحرية)

50000)مكناف املغرب
العوزكواي) يوسف  السيد 
زنقة الواود حي) (137 اقم) عنوانه ا))

املنزه)50000)مكناف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)881.

12 I

ripartners sarl

LAITERIE FLORA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C
 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc
LAITERIE FLORA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 M16 وعنوا  مقرها اإلجتماعي
إقامة الدوحة - 6000  آسفي 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
13621

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAITERIE FLORA
الوجعات) (: غرض الشركة بإيجاز)

الخفيفة.

 M16 (: االجتماعي) املقر  عنوا  

آسفي) ( 6000 (- الدوحة) إقامة 

املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: النايم) فتيحة  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) النايم  فتيحة  السيدة 

االوقاف) مدينة  الكوثر  شااع 

املهندسي )12615)الجيزة مصر.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) النايم  فتيحة  السيدة 

االوقاف) مدينة  الكوثر  شااع 

املهندسي )12615)الجيزة مصر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بآسفي بتاايخ)-)احت اقم)-.

125I

STE CECONA SARL

ATMANI EXPRESS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

ATMANI EXPRESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 87 حي 

صوناصيد سلوا  87 حي صوناصيد 

سلوا  62000 الناظوا املغرب.

حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.23571

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 22)دجنبر) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
معلغ اأسمالها) (ATMANI EXPRESS
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
87)حي صوناصيد سلوا ) اإلجتماعي)
 62000 سلوا ) صوناصيد  حي  (87
نقص) (: ل) نتيجة  املغرب  الناظوا 

الرواج التجااي.
حي) (87 و حدد مقر التصفية ب)
حي) (87 التاظوا) سلوا   صوناصيد 
الناظوا) (62000 سلوا ) صوناصيد 

املغرب.)
و عي :

و) عثماني  املصطفى  السيد ة))
 108 شااع) البرا�شي  حي  عنوانه ا))
املغرب) الناظوا  (62000   1 اقم)

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
حي) (87 (: الوثائق املتبلقة بالتصفية)

صوناصيد سلوا  التاظوا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (25 االبتدائية بالناضوا بتاايخ)

2023)احت اقم)5223.
126I

nabiq mohammed

centre pneumatique ayoub
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
 centre pneumatique ayoub

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل و 
سفلي شااع 20 غشت اوالد معااك - 

23000 بني مالل املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
13677
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في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 centre(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.pneumatique ayoub
في) ااجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 
للسيااات) غياا  قطع  أو  كماليات 

 سيااات).
محل و) (: املقر االجتماعي) عنوا  
20)غشت اوالد معااك)-) سفلي شااع)

23000)بني مالل املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد ايوب محمد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) محمد  ايوب  السيد 
 23000 شااع20)غشت اوالد معااك)

بني مالل املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) محمد  ايوب  السيد 
 23000 شااع20)غشت اوالد معااك)

بني مالل املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بعني مالل بتاايخ)09)فبراير)

2023)احت اقم)72 1.
127I

FESCONE

CANAL FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

FESCONE
 RUE(NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC

CANAL FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8 الطريق 

الثانوية 1022طريق الجديدة 

داا بوعزة - 20000 الدااالعيضاء 

املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1 3199

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

افع) ام  (2007 ماي) في) 1) املؤاخ 

قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال 

من) أي  داهم«) (5.700.000«

 6.000.000« إلى) داهم«) (300.000«

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  داهم«)

مع ديو  الشركة املحددة املقداا و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 21 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

ماي)2007)احت اقم)293773.

128I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

EL HASKOURI PEINTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL

21 اقامة ايني شااع ابن مرحل 

الطابق 2 اقم 5 طنجة ، 70001، 

طنجة املغرب

 EL HASKOURI PEINTURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 

احريق جماعة الزيتو  اطوا  - 

93020 اطوا  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

325 9

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نونبر) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HASKOURI PEINTURE
غرض الشركة بإيجاز):))أعمال)

الدهانات الزخرفية.
الرسم وأي نشاط يتبلق بأغراض)

الشركة.
الدهانات) أعمال  كافة  استغالل 
الصناعية أو الخاصة بالسيااات وبيع)
الطالء) منتجات  وحيازة  األصناف 

واستبادتها.
إنشاءات) أو  أعمال  مقاول  (

مختلفة.
صناعة الدهانات.

)مقاول أعمال واجااة متنوعة.
)أعمال العناء.

والفوالذ) األملنيوم  نجااة  (
والخشب) والفوالذ  للصدأ  املقاوم 

والعالستيك.
أعمال نجااة عامة.

(، املتنوعة) العناء) أعمال  (
(، األعمال اإلنشائية) (، أعمال الحفر)
الطالء) (، التجصيص) (، البزل املائي)
(، التزجيج) (، الطالء) (، التعليط) (،
الكهرباء)،)السعاكة)،)الصرف الصحي)
(، الغاليات) (، العخاا) (، التكييف) (،

التدفئة والحرااة.
)أعمال متنوعة.

النقل املحلي والدولي للعضائع.
أنواع) جميع  وإصالح  صيانة  (

املواد واألدوات واألجهزة.
أعمال عقااية متنوعة

التجااية) البمليات  جميع  (
والزااعية) والتمويلية  والصناعية 
والحرفية والسياحية والنقل وامثيل)
نيابة) والتصدير  واالستيراد  امليثاق 

عنها أو نيابة عن أطراف ثالثة.

غير) أو  املعاشرة  املشااكة  (
املعاشرة للشركة في جميع املبامالت)

املالية أو البقااية أو األوااق املالية)

أو) التجااية  املؤسسات  جميع  وفي 

مراعطة) اكو   قد  التي  الصناعية 

بغرض الشركة أو أي غرض مشابه أو)

ذي صلة..

دواا) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

(- اطوا ) الزيتو   جماعة  احريق 

93020)اطوا  املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

السيد اضوا  الهسكواي):)1.000 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

السيد اضوا  الهسكواي):)1000 

بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الهسكواي) اضوا   السيد 
عنوانه ا))دواا احريق جماعة الزيتو )

اطوا )93020)اطوا  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الهسكواي) اضوا   السيد 
عنوانه ا))دواا احريق جماعة الزيتو )

اطوا )93020)اطوا  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

دجنبر) (01 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2022)احت اقم)2388.
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE FIDUCIAIRE

D›AUJOURD›HUIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui

SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN

 NO 34 ، 32000، AL(HOCEIMA

MAROC



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023)الجريدة الرسمية   3870

 STE FIDUCIAIRE
D›AUJOURD›HUIT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة 
اقم   الطابق األول البمااة كائنة 
شااع ععد هللا بن ياسي  - 32000 

الحسيمة املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.1833

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 دجنبر) (05 في) املؤاخ 

املصادقة على):
دير) محمد  السيد) ة)) افويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (250
كوثر) حصة لفائدة السيد) ة)) (500

بوعي�شى بتاايخ)05)دجنبر)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 08 بتاايخ) بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)0 .
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

 STE FIDUCIAIRE
D›AUJOURD›HUIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34 ، 32000، AL(HOCEIMA

MAROC
 STE FIDUCIAIRE

D›AUJOURD›HUIT SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي الشقة 
اقم   الطابق األول البمااة كائنة 
شااع ععد هللا بن ياسي  - 32000 

الحسيمة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.1833

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام تغيير) (2022 05)دجنبر) املؤاخ في)
نشاط الشركة من)»أعمال املحاسعة)

»)إلى)»محاسب مبتمد)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 05 بتاايخ) بالحسيمة  االبتدائية 

دجنبر)2022)احت اقم)0 .

131I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 - DRUGSTORE EL CHIFA

دروغ ستور الشفا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

COMPTOIR DELTA CONSEIL

 N° 22 RUE 282 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20470، CASABLANCA(MAROC

DRUGSTORE EL CHIFA - داوغ 

ستوا الشفا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

1088/1086, شااع الفدا عي  

الشفا - 0 205 الداا العيضاء 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1 7907

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

امت) (2022 دجنبر) (16 في) املؤاخ 

املصادقة على):

افويت السيد) ة))شوقيري براهيم)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.500

السيد) ة)) لفائدة  حصة  (5.500

دجنبر) (16 بتاايخ) العوزكري  محمد 

.2022

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 05 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)7 8532.
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE MB RENTAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui

SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34 ، 32000، AL(HOCEIMA

MAROC
STE MB RENTAL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي سيدي 
عابد الطابق األول شااع أنفا اقم 
10 الحسيمة - 32000 الحسيمة 

املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.3701

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام احويل) (2023 يناير) (12 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»حي سيدي عابد الطابق األول شااع)
 32000 (- الحسيمة) (10 اقم) أنفا 
الطابق) (21« إلى) املغرب«) الحسيمة 
»مروا 2«  بالعناية) الكائن  األا�شي 
 33 اقم) األندلس  بشااع  الواقبة 
الحسيمة) (32000 (- بالحسيمة)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)2 .
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Sté Fiduciaire d’Aujourd’hui SARL

STE MB RENTAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

 Sté Fiduciaire d›Aujourd›hui
SARL

 RUE ABDOLLAH BNO YASSIN
 NO 34 ، 32000، AL(HOCEIMA

MAROC
STE MB RENTAL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21 الطابق 
األا�شي الكائن بالعناية »مروا 2« 
الواقبة بشااع األندلس اقم 33 
بالحسيمة - 32000 الحسيمة 

املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.3701

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام تبيي ) (2023 يناير) (12 املؤاخ في)

السيد ة)) للشركة  جديد  مسير 

محجوب ايوب كمسير وحيد

اعبا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 10 بتاايخ) بالحسيمة  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)2 .

13 I

FLASH ECONOMIE

عند فريد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

عند فريد

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي: بالداا العيضاء 
23-25 زنقة احمد مقري

السجل التجااي 105125 

لحصص) بيع  عقد  بمقت�شى 

األستاذ) طرف  من  محرا  اجتماعية 

بالداا) موثق  (، األشعال) أبو  جاد 
صدقي،) محمد  زنقة  ( 1 العيضاء)

2023/01/12)،)باع السيد) مؤاخ في)

لفائدة) بنشقرو   ععدو  محمد 

زوجة) فيرنو  االيت  كاارين  السيدة 

آالف) عشرة  ((10. 61 . هوكن)

حصة) وستي   إحدى  و  وأاببمائة 

املسؤولية) ذات  للشركة  اجتماعية 

»مقرها) فريد) عند  (« املحدودة)

 23-25 العيضاء) بالداا  االجتماعي 
زنقة احمد مقري،)املسجلة بالسجل)

التجااية) املحكمة  لدى  التجااي 

احت الرقم التحليلي) بالداا العيضاء)

قداه) اجتماعي  وبرأسمال  (105125

داهم ثالثة ماليي ) (3.170  .000  ,00

مقسم) داهم،) ألف  وسعبي   ومائة 

إحدى و ثالثي  ألف) ((31. إلى) 700 

ذات) اجتماعية  حصة  وسعبمائة 

قيمة اسمية قداها مائة داهم) 00،)

100)داهم))لكل واحدة

135I



3871 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

cabinet(fiduciaire(jalal

شركة زاجودا ش.ذ.م.م.ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue(khalid(ibn(el(walid(n 5 30
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
شركة زاجودا ش.ذ.م.م.ش.و شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع ابو 
جرير الطعااي إقامة فلوايا بلوك 
ب محل اقم 71 - 90001 طنجة 

املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.13 159

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام) (2023 يناير) (30 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) ( .500.000«
  .600.000« إلى) داهم«) (100.000«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  داهم«)
مع ديو  الشركة املحددة املقداا و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262585.

136I

cabinet(fiduciaire(jalal

شركة »ن.س.ك انفستيمو ». 
ش.ذ.م.م.ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

افع اأسمال الشركة

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue(khalid(ibn(el(walid(n 5 30
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
شركة » .ف.ك انفستيمو ». 

ش.ذ.م.م.ش.و شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 20 زنقة 
أاكواي - 90000 طنجة املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.130395
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام) (2023 يناير) (18 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) (1.500.000«
 1.600.000« إلى) داهم«) (100.000«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  داهم«)
مع ديو  الشركة املحددة املقداا و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262581.
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SOFI RIMA

STE BOUYOU SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOFI RIMA
صندوق البريد 36 2 املدينة 

الجديدة فاف ، 30000، فاف 
املغرب

STE BOUYOU SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1038 
حي الجديد زواغة - 30000 فاف 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 7031

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (16 املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE BOUYOU الوحيد) الشريك 
 100.000 معلغ اأسمالها) (SERVICES
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 
 30000 (- حي الجديد زواغة) (1038
عدم مزاواة) (: فاف املغرب نتيجة ل)

اي نشاك اقتصادي

 1038 التصفية ب) مقر  .و حدد 

فاف) (30000 (- زواغة) الجديد  حي 

املغرب.)

و عي :

و) يون�شي  بوشرى  السيد ة))

عنوانه ا))27)حي بام بنسودة)30000 

فاف املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

 1038 (: بالتصفية) املتبلقة  الوثائق 

حي الجديد زواغة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6133.
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مونيتيد

EURO TETOUAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

مونيتيد

شااع الجوال  حي الفانوف اقم 12 

الطابق االا�شي مكتب اقم 2 اطوا  

، 93000، اطوا  املغرب

EURO TETOUAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

خنيفرة اقم 110 اطوا  - 93000 

اطوا  املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.30669

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام تبيي ) (2023 يناير) (19 املؤاخ في)

فائق) مسير جديد للشركة السيد ة))

محمد كمسير وحيد

اعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (19 بتاايخ) بتطوا   االبتدائية 

2023)احت اقم)2719.
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marrakech externalisation

Latitude 34
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

marrakech externalisation

 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

Latitude 34 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب اقم 

2 على اليمي , زاوية شااع طااق ابن 

زياد, ابن عائشة , اقامة اكسلسيوا 

, عمااة 18, شقة اقم 6 - 0000  

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

133151

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Latitude 3 

*اصميم) (: غرض الشركة بإيجاز)

والخاصة) البامة  الطعيبية  املناظر 

وخدمات انسيق الحدائق

*مراقعة موقع املناظر الطعيبية

*مقاول زااعة الحدائق وصيانتها)

،)إدااة املساحات الخضراء

*التصميم الداخلي والديكوا

أو) الديكوا  أعمال  *مقاول 

الدواليب) وصانع  للشقق  الزخرفة 

وصناعة األثاث
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العناء) أعمال  مختلف  *مقاول 
التنسيق) اوفير  وكذلك  والتشطيب 

بي  الحرف املختلفة في مواقع العناء
*التسويق أو الصيانة أو التجديد)
أو الديكوا في مجال الزااعة أو األثاث)

أو البقااات
واملساعدة) والتصميم  *اإلنشاء)
والكونسيرج) والتوايد  واملشواة 
الخدمات وصيانة حمامات) واقديم 
الخضراء) واملساحات  السعاحة 
واملشاايع) املساكن  على  واالعتماد 

البقااية
من) املنزلي) مجموعة  *التدايج 
عقاا) بوضع  تسمم  التي  التقنيات 

للعيع أو اإليجاا في أفضل الظروف)
*استيراد و اصدير.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
شااع) زاوية  اليمي ,) على  (2 اقم)
اقامة) (, ابن عائشة) زياد,) ابن  طااق 
 6 18,)شقة اقم) عمااة) (, اكسلسيوا)

- 0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 30.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
 BOULANGER السيدة)
 MANON ANAIK MARIE DAVID :
300)حصة بقيمة)100)داهم للحص.
 BOULANGER السيدة)
 MANON ANAIK MARIE DAVID

300 :)بقيمة)100)داهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
 BOULANGER السيدة)
 MANON ANAIK MARIE DAVID
 RUE DE MOSCOU  38 عنوانه ا))
 75008 PARIS FRANCE 75008

.PARIS FRANCE
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 BOULANGER السيدة)
 MANON ANAIK MARIE DAVID
 RUE DE MOSCOU  38 عنوانه ا))
 75008 PARIS FRANCE 75008

PARIS FRANCE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)617  1.

1 0I

مكتب الدااسات القانونية والجعائية

 BUREAU D’EXPERTISE
 ET AUDIT TECHNIQUE

BEATباختصار
إعال  متبدد القرااات

مكتب الدااسات القانونية 

والجعائية

63، شااع الكوانيش البمااة ب 

الطابق 5 ، 20000، الداا العيضاء 

املغرب

 BUREAU D’EXPERTISE ET

AUDIT TECHNIQUE باختصاا

BEAT »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 3، زنقة 

الدكتوا اوف الطابق الثاني الشقة 
اقم  ، الصخوا السوداء - 20000 

الداا العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.293  9

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)19)أكتوبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1- اقم) قراا 

إلى) االجتماعي  املقر  نقل  مايلي:)

محمد) شااع  التالي:) ،) البنوا  

الزاقطوني،)الطابق الثاني الشقة) ،)

الداا العيضاء.

قراا اقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�شي) القانو   صياغة  اعادة 

للشركة

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)-1:)الذي ينص على مايلي:)

نقل املقر االجتماعي للشركة

بند اقم)-2:)الذي ينص على مايلي:)

األسا�شي) القانو   صياغة  اعادة 

للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857585.

1 1I

FIDUCIAIRE DIDI

STE DC CHICKEN SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE DIDI
 RUE IMAM GHAZALI IMM 18

 ،HAMOUTI 1ER(ETAGE ، 60000
وجدة املغرب

 STE DC CHICKEN SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

الصابرا حي القدف وجدة - 60000 
وجدة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
 0565

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DC CHICKEN SARL/AU
غرض الشركة بإيجاز):)مطبم).

زنقة) (6 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 60000 (- الصابرا حي القدف وجدة)

وجدة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة عزاوي اجاء)عنوانه ا))حي)
13)وجدة) 25)اقم) ولد الشريف زنقة)

60000)وجدة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة عزاوي اجاء)عنوانه ا))حي)
13)وجدة) 25)اقم) ولد الشريف زنقة)

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)  25.
1 2I

STE EL AMAL.NAZAHA SARL

 STE EL AMAL.NAZAHA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

STE EL AMAL.NAZAHA SARL
قطبة اقم 63 بلوك أ زواغة البليا ، 

30000، فاف املغرب
 STE EL AMAL.NAZAHA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قطبة 
اقم 63 بلوك أ زواغة البليا فاف 

30000 فاف املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

75307
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AMAL.NAZAHA SARL
االنباش) (: غرض الشركة بإيجاز)

البقااي.
قطبة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
فاف) البليا  زواغة  أ  بلوك  (63 اقم)

30000)فاف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)
داهم،)مقسم كالتالي:

 900 (: محمد) املهياوي  السيد 
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

الواحد) ععد  الألنصااي  السيد 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (100  :

للحصة.)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املهياوي محمد عنوانه ا)) السيد 
زواغة) (2 زنقة) (7 حي لال سكينة اقم)

البليا)30000)فاف املغرب.
الواحد) ععد  الألنصااي  السيد 
عنوانه ا))اقم)27)زنقة ععد الرحما )
الدكااات) (1 طااق) حي  مجدوب 

30000)فاف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املهياوي محمد عنوانه ا)) السيد 
زواغة) (2 زنقة) (7 حي لال سكينة اقم)

البليا)30000)فاف املغرب
الواحد) ععد  الألنصااي  السيد 
عنوانه ا))اقم)27)زنقة ععد الرحما )
فاف) (30000 طااق) حي  مجدوب 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (03 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6031.
1 3I

FIGET SARL

ROMANA ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES(FAR(IMM(HANIAA 1,3
 EME(ETAGE(APP(N 9 TETOUAN

، 93000، TETOUAN(MAROC
ROMANA ALUMINIUM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
الريف زنقة   داب 2 اقم 8 كراج 
اقم 2 - اطوا  - 93000 اطوا  

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

32895

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROMANA ALUMINIUM

نجااة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األلومينيوم.

شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الريف زنقة) )داب)2)اقم)8)كراج اقم)

2)-)اطوا )-)93000)اطوا  املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

السيد زكرياء)الفا�شي):)100)حصة)

بقيمة)1.000)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) الفا�شي  زكرياء) السيد 

 -  8 اقم) (2 شااع الريف زنقة) )داب)

اطوا )93000)اطوا  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) الفا�شي  زكرياء) السيد 

 -  8 اقم) (2 شااع الريف زنقة) )داب)

اطوا )93000)اطوا  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (08 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2023)احت اقم)2826.

1  I

omri compta sarl au

LA ROUTE REBEL– SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

 LA(ROUTE(REBEL– SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 29 

شااع عامر ابن انس الطابق الثالث 

اقم 26 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.113205

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 دجنبر) (01 في) املؤاخ 

املصادقة على):

الثواب) ععد  السيد) ة)) افويت 

التوزاني)1.000)حصة اجتماعية من)

السيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)

 01  ة))احمد الشركي مصعاح بتاايخ)

دجنبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

دجنبر) (20 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2022)احت اقم) 1519.

1 5I

sahara decision

 Grège Artisan Chocolatier

Sud SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

sahara decision

شااع مكة عمااة معااك ولد الخليل 

طابق2 الحي االدااي البيو . ، 

70000، البيو  املغرب

 Grège Artisan Chocolatier Sud

SARL AU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
الخير الطابق الثاني، اقم 352، 
طريق السمااة البيو  - 70010 

البيو  املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 1065

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 فبراير) (02 في) املؤاخ 

املصادقة على):
حلمي) امينة  السيد) ة)) افويت 
00 )حصة اجتماعية من أصل)00  
حصة لفائدة السيد) ة))لال انهى ولد)

الرشيد بتاايخ)08)فبراير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (13 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)027 .
1 6I

 LA MAROCAINE D’INGENIERIE ET DES

SERVICES

ANEGMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ANEGMA
 IMM 58 APT(A3 RUE(OUED

 SEBOU(AGDAL(RABAT ، 10090،
RABAT MAROC

ANEGMA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة 
58 الشقة ا3 زنقة واد سعو اكدال 

الرباط - 10090 الرباط املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
167003

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANEGMA
مقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اقديم الخدمة..
عمااة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
زنقة واد سعو اكدال) الشقة ا3) (58

الرباط)-)10090)الرباط املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: السيد عمر بربيش)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عمر بربيش عنوانه ا))232 
السوي�شي) السادف  محمد  شااع 

الرباط)10170)الرباط املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر بربيش عنوانه ا))232 
السوي�شي) السادف  محمد  شااع 

الرباط)10170)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)133178.
1 7I

ste ovada

STE HAMIDI NK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ste ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif maroc
STE HAMIDI NK SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول القطب الحضري غياطة  1 
اقم 27 - 35100 جرسيف املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

2 63

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMIDI NK SARL

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)

التصدير و االستيراد).

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

غياطة) 1  الحضري  القطب  االول 
اقم)27 - 35100)جرسيف املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: القندو�شي) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 500 (: القندو�شي) حميد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نبيل القندو�شي عنوانه ا))

 35100 ملوية) شااع  سهام  اجزئة 

جرسيف املغرب.

السيد حميد القندو�شي عنوانه ا))

 35100 غياطة) الحضري  القطب 

جرسيف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد نبيل القندو�شي عنوانه ا))

 35100 ملوية) شااع  سهام  اجزئة 

جرسيف املغرب

السيد حميد القندو�شي عنوانه ا))

 35100 غياطة) الحضري  القطب 

جرسيف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بجرسيف بتاايخ)06)فبراير)

2023)احت اقم)90/2023 1.

1 8I

CEMACONSEILS

ميسيون نيتواياج ش د م  م
 SARL .AU MISSION

NETTOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CEMACONSEILS
 RUE DE METZ 13

 CASABLANCA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 SARL ميسيو  نيتواياج ش د م م
 .AU MISSION NETTOYAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق الثالث اقم 5 - 
25020 الدااالعيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
5 81 1

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 أبريل) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SARL نيتواياج ش د م م) ميسيو  

..AU MISSION NETTOYAGE
مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) املحالت  و  الواجهات  لتنظيف 

الشقق.
 10 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 -  5 زنقة الحرية الطابق الثالث اقم)

25020)الدااالعيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) اأسمال  معلغ 

100.000,00)داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيدة نسيمة البوفير)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة)

الشخصية والبائلية) األسماء) (- (.

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة نسيمة البوفير عنوانه ا))
الهرهواة) جوهرة  إقامة  (11 اقم)

0 120)الرباط املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة نسيمة البوفير عنوانه ا))
الهرهواة) جوهرة  إقمة  (11 اقم)

0 120)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 29 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يونيو)2022)احت اقم)829598.

1 9I

BELLANO

BELLANO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

BELLANO

77 شااع محمد سميحة الطابق 

10 الشقة اقم 57 الداا العيضاء ، 

000 2، الداا العيضاء املغرب

BELLANO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 10 شقة اقم 

57 الداا العيضاء - 20090 الداا 

العيضاء املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.555 73

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (26 في) املؤاخ 

املصادقة على):

ند) محمد  السيد) ة)) افويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 القائد)

أصل)1.000)حصة لفائدة السيد) ة))

يناير) (26 نوا الدين ند القائد بتاايخ)

.2023

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857716.

150I
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UPSILON CONSULTING

ROO CIG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

UPSILON CONSULTING

زاوية شااع عمر الخيام و شااع ععد 

الرحيم بوععيد، الطابق الرابع، 

شقة اقم 20 ، 20250، الداا 

العيضاء املغرب

ROO CIG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 10 زنقة 

مو�شى ابن نصير الطابق 6، مكتب 

11 - 20000 الدااالعيضاء املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.299977

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

2022)اقرا حل) 21)دجنبر) املؤاخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (ROO CIG

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ)

وعنوا ) داهم  ( 31.000 اأسمالها)

مقرها اإلجتماعي)10)زنقة مو�شى ابن)

نصير الطابق)6،)مكتب)11 - 20000 

لقراا) نتيجة  املغرب  الدااالعيضاء)

الشريك الوحيد.

و عي :

و) املنصواي  انيس  السيد ة))

 Marnixstraat 271 عنوانه ا))

1015WJ)أمستردام هولندا كمصفي)

 ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

10)زنقة) 2022)وفي) 21)دجنبر) بتاايخ)

مو�شى ابن نصير الطابق)6،)مكتب)11 

- 20000)الدااالعيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857697.

151I

Café cactus

cactusمقهى
فسخ عقد تسيير حر ألصل اجااي)

 األشخاص الطعيبيو )

فسخ عقد تسيير حر ألصل اجااي
cactusمقهى

بمقت�شى عقد موثق مؤاخ في)08 
ام فسخ عقد التسيير) (2021 يونيو)
السيد ة)) طرف  من  املوقع  الحر 
مالك ة)) افروتي) بصفته ا)) خليل 
لألصل التجااي))الحامل ة))للعطاقة)
 V205970 اقم) للتبريف  الوطنية 
القاطن ة))بالبنوا  زنقة1اقم57حي)
االمل خنيفرة)-)00 5)خنيفرة املغرب)
املبطي جعوا) بصفته ا)) والسيد ة))
مسير ة))حرا) ة)))الحامل ة))للعطاقة)
 V132666 اقم) للتبريف  الوطنية 
الشكاك) ايجي  بالبنوا   القاطن ة))
اوسبيد) لحسن  ايت  مو�شى  ايت 
موحى او حمو الزياني)-)00 5)خنيفرة)
التجااي) بالسجل  واملسجل  املغرب 
احت) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

عدد)01671 26 .

152I

CEMACONSEILS

ميسيون نيتواياج ش ذ م م 
وذات الشريك الوحيد

 MISSION NETTOYAGE SARL 
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

احويل املقر االجتماعي للشركة
CEMACONSEILS

 RUE DE METZ 13
 CASABLANCA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

ميسيو  نيتواياج ش ذ م م وذات 
 MISSION الشريك الوحيد

NETTOYAGE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة اقم 5 
- 25020 الدااالعيضاء املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.5 81 1

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

املؤاخ في)19)يوليوز)2022)ام احويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الثالث) الطابق  الحرية  زنقة  (10«

الشقة اقم)5 - 25020)الدااالعيضاء)

الرجاء) ج) »إقامة  إلى) املغرب«)
الطابق األول زنقة أبو الوقت بواكو )

- 0 200)الدااالعيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

غشت)2022)احت اقم)833927.

153I

FOUZMEDIA

LA.AB BINAA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

LA.AB BINAA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

املنصوا الدهبي عمااة فيكيك الرقم 

 1 مكتب اقم 3 - 000 1 القنيطرة 

املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

68125

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 LA.AB (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.BINAA SARL

اإلنباش) (: غرض الشركة بإيجاز)

البقااي.

شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

املنصوا الدهبي عمااة فيكيك الرقم)

 1)مكتب اقم)3 - 000 1)القنيطرة)

املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امحمد لفساحي عنوانه ا))
اقم)1727)الحدادة)000 1)القنيطرة)

املغرب.

عنوانه ا)) اشدي  حمزة  السيد 

الشروق) زنقة  الحسوني  سانية 
سال) (11000 سيدي مو�شى) (76 اقم)

املغرب.

السيد ععدالبزيز ععيد عنوانه ا))
ومحمد) املنصوا  يبقوب  زاوية  (10

القنيطرة) (1 000 القري الشقة) 2 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امحمد لفساحي عنوانه ا))
اقم)1727)الحدادة)000 1)القنيطرة)

املغرب

عنوانه ا)) اشدي  حمزة  السيد 

الشروق اقم) سانية الحسوني زنقة 

76)سيدي مو�شى)11000)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)07)فبراير)

2023)احت اقم)-.

15 I

JR CONSULTANTS SNC

TETRA WOODEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

JR CONSULTANTS SNC

 Rue(El(Khatib(Laraki - Ex ,19

 Mont(Pilat 19, Rue(El(Khatib

 Laraki - Ex(Mont(Pilat، 20100،

CASABLANCA MAROC
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TETRA WOODEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرف سلطا  شقة 3 الدوااالول - 

20000 الداا العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

3 5568

 20 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 دجنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 TETRA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WOODEN

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة سواء)في املغرب أو في الخااج:

والتصدير) واالستيراد  التجااة  (*

والتخليص الجمركي لجميع العضائع)
ً
)أو جوا

ً
)أو برا

ً
املنقولة بحرا

التجااي) والتمثيل  العيع  (*

والضما ) والتخزين  والتشغيل 

والتوزيع) والسمسرة  والشحن 

جميع) ونقل  البريد  وطلب  والشراء)

والسلع) واآلالت  واملواد  املنتجات 

املشروعة من أي نوع ومن) واألشياء)

جميع املصادا

الدااسات واإلنجازات املتبلقة) (*

بغرض الشركة

*)اإليجاا)،)واإلنشاء)،)واالستحواذ)

التي لها عالقة معاشرة أو غير معاشرة)

بهدف الشركة)،)وبشكل أعم

الصناعية) املبامالت  جميع 

وغير) واملنقولة  واملالية  والتجااية 

املنقولة املتبلقة بشكل معاشر أو غير)

معاشر بال�شيء)املذكوا)،)أو بأي أشياء)

أو يحتمل أ ) (، مماثلة أو ذات صلة)

تبزز التحقيق والتنمية)،

وكذلك جميع املشااكات املعاشرة)
من) شكل  بأي  (، املعاشرة) غير  أو 
تسعى) التي  الشركات  في  (، األشكال.)
لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة..
26)محج) (: عنوا  املقر االجتماعي)
(- الدوااالول) (3 مرف سلطا  شقة)

20000)الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
100)حصة) (: السيد جاك واكني )

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) واكني   جاك  السيد 
 20350 3)سيتي املناا) شااع اااا فيال)

الداا العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) واكني   جاك  السيد 
 20350 3)سيتي املناا) شااع اااا فيال)

الداا العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بالداا العيضاء)بتاايخ)-)احت)

اقم)-.

155I

VALUE POINT PARTNERS

INFO CL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°
 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC
INFO CL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 187 شااع 
ععد املومن طابق 2 اقم 2 - 0 203 

الداا العيضاء املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.79011

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام احويل) (2022 نونبر) (16 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»187)شااع ععد املومن طابق)2)اقم)
2 - 0 203)الداا العيضاء)املغرب«)إلى)
»119)شااع ععد املومن طابق)2)اقم)
18 - 0 203)الداا العيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 0  العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)853050.

156I

FLASH ECONOMIE

عند فريد
إعال  متبدد القرااات

عند فريد
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
مقرها االجتماعي: بالداا العيضاء 

23-25 زنقة احمد مقري
السجل التجااي:105125

حصص) بيع  عقد  بمقت�شى 
األستاذ) طرف  من  محرا  اجتماعية 
بالداا) موثق  (- األشعال) أبو  جاد 
صدقي،) محمد  زنقة  (1 (، العيضاء)
15/ 2022/0)،)باع السيد) مؤاخ في)
لفائدة) بنشقرو   ععدو  محمد 
السيد أانو هوكن ما مجموعه إحدى)
عشر الف و خمسة و تسبي  حصة)
ذات) للشركة  اجتماعية) 11.095))
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 
عند)»فريد)»)مقرها االجتماعي بالداا)
مقري) احمد  زنقة  (23-25 العيضاء)
لدى) التجااي  بالسجل  املسجلة  (،
العيضاء) بالداا  التجااية  املحكمة 
 105125 التحليلي) الرقم  احت 
اأسمالها ثالثة ماليي  ومائة وسعبي )
ألف داهم) )3.170.000,00)))مقسم)
وسعبمائة) ألف  وثالثي   إحدى  إلى 
ذات) اجتماعية  حصة  ((31.700 
داهم) مائة  قداها  اسمية  قيمة 

 100.00))لكل واحدة).
البام) للجمع  اجتماع  بمقت�شى 
الغير البادي حيث ام احرير محضر)

من طرف األستاذ جاد أبو األشعال،

زنقة) ( 1 العيضاء،) بالداا  موثق 
محمد صدقي،)مؤاخ في)15/ 2022/0 
صرح الجمع البام طعقا للمقتضيات)
القانونية املنظمة للشركات باملغرب)
عند) (« لشركة) األسا�شي  للقانو   و 
فريد«)ش م م صراحة بتبيي  السيد)
بذلك) تشهد  كما  كمسير  اانوهوكن 
لشركة) املغيرة  التأسيسية  القواني  
ذات املسؤولية املحدودة)»عند فريد)
»)وذلك مكا  السيد ععدو بنشقرو )

،)مسير مستقيل.
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FIDUCIAIRE FOR YOU

 RAYAN MARRAKECH
LUXRY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE FOR YOU
شااع محمد العقال عمااة صعحي 

اقم 51 الطابق 3 شقة اقم 07 جيلز 
، 0000 ، مراكش املغرب

 RAYAN MARRAKECH LUXRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 ZENITH وعنوا  مقرها اإلجتماعي
BUSINESS CENTER زنقة مسلم 
اجزئة بكاا الطابق 3 مكتب   باب 

دكالة - 0000  مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
1327 7

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 دجنبر) (1 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAYAN MARRAKECH LUXRY
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مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل سياحي.

 ZENITH(:(عنوا  املقر االجتماعي
مسلم) زنقة  (BUSINESS CENTER

باب) مكتب) ) (3 اجزئة بكاا الطابق)

دكالة)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: خليل) أدوفير  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) خليل  أدوفير  السيد 

 1 املناا) إقامة  سبادة  اجزئة  (16 

عمااة ل)6)الشقة)22 0000 )مراكش)

املغرب).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) خليل  أدوفير  السيد 

 1 املناا) إقامة  سبادة  اجزئة  (16 

عمااة ل)6)الشقة)22 0000 )مراكش)

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (27 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم) 111.
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أوفيباج ش.م
إعال  متبدد القرااات

 FIDUCONSULT

 FIDUCIAIRE ET

CONSULTATIONS

80, شااع الزاقطوني الداا العيضاء

»أوفيعاج ش.م »

شركة مساهمة اأف مالها 300.000 

داهم

مقرها االجتماعي :  1 ، شااع بولوني

الداا العيضاء

السجل التجااي : 36.315

التبريف الجعائي : 01000206

اإلشهاد بوفاة مساهمة

مؤاخ) عرفي  عقد  بموجب 
(،2022 دجنبر) (21 بتاايخ) بالعيضاء)
الشركة) مساهمو  باإلجماع  قرا 
شركة) ش.م«،) أوفيپاج  (« املسماة)
 300.000 مالها) اأف  مساهمة،)
الداا) االجتماعي  مقرها  داهم،)

العيضاء،) 1)شااع بولوني،)ما يلي):
فاطمة) السيدة  بوفاة  اإلشهاد  (-

بنشقرو ؛
كانت) التي  سهم  (398 افويت) (-

بحوزة املرحومة لواثتها الشرعيي ؛
-)املوافقة على التقسيمة الجديدة)

لرأف مال الشركة؛
القانو ) من  (6 الفصل) تبديل  (-

التأسي�شي للشركة؛)
بنجلو ) كنزة  السيدة  تبيي   (-
عضوة جديدة باملجلس اإلدااي ملدة)

ست سنوات.)
لدى) القانوني  اإليداع  أنجز 
الداا) ملدينة  التجااية  املحكمة 
2023)احت) 2)فبراير) العيضاء)بتاايخ)

اقم)856937.
لالستخالص واإلشااة
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الناظوا للحسابات

MEGARETAIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

الناظوا للحسابات
شااع االمير سيدي محمد الحي 
االدااي سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني اقم 5 ، 62000، 

الناظوا املغرب
MEGARETAIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقاطع 
شااع محمد الديواي وشااعموالي 
ععد الرحما  اقامة › ماشاء هللا › 
اقم 7 القنيطرة 000 1 القنيطرة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
68171

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEGARETAIL
يع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس الداخلية بالتقسيط
املنزلية) املفروشات  بيع  (-

بالتقسيط.
اقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
وشااعموالي) الديواي  محمد  شااع 
ععد الرحما  اقامة)‘)ماشاء)هللا)‘)اقم)
7)القنيطرة)000 1)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: ميلود) جايحي  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد جايحي ميلود عنوانه ا))   
شااع املكسيك الطابق االول شقة)2 

90000)طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جايحي ميلود عنوانه ا))   
شقة) االول  الطابق  املكسيك  شااع 
شااع املكسيك الطابق االول) (   2

شقة)2)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)09)فبراير)

2023)احت اقم)281 9.
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 MOROCCAN YOUTH
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MOROCCAN YOUTH

COMPANY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 29 اقامة 

نجمة الجنوب 2 عمااة ك3 - 

000 2 الجديدة املغرب.

حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.12561

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2023 يناير) (23 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 MOROCCAN الوحيد) الشريك 

YOUTH COMPANY)معلغ اأسمالها)

مقرها) وعنوا   داهم  (10.000

اإلجتماعي)29)اقامة نجمة الجنوب)2 

عمااة ك3 - 000 2)الجديدة املغرب)

نشاط) اي  وجود  عدم  (: ل) نتيجة 

اجااي.

و حدد مقر التصفية ب)30)اقامة)

نجمة الجنوب)2)عمااة ك  - 000 2 

الجديدة املغرب.)

و عي :

السيد ة))حمزة اويجع و عنوانه ا))

نجمة) اقامة  (30 الشقة) عمااة ك )

الجديدة املغرب) (2 000  2 الجنوب)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (26 االبتدائية بالجديدة بتاايخ)

2023)احت اقم)29677.
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مكتب املحاسعة

STE AQUANA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مكتب املحاسعة

5 زنقة ععد املومن بن علي ، 

52000، الرشيدية املغرب

STE AQUANA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

ايطاف مدغرة الرشيدية - 52000 

الرشيدية املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

16669

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AQUANA SARL AU

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة

اشغال الري بالتنقط)

استغالل فالحي.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

 52000 (- الرشيدية) ايطاف مدغرة 

الرشيدية املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) اأسمال  معلغ 

100.000,00)داهم،)مقسم كالتالي:

السيد لحلو ناصر):)1.000)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 88 عنوانه ا)) ناصر  لحلو  السيد 
 03 الشقة) (03 الطابق) البنق  شااع 
20000)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 88 عنوانه ا)) ناصر  لحلو  السيد 
 03 الشقة) (03 الطابق) البنق  شااع 
20000)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 
فبراير)2023)احت اقم)155/2023.
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LMOBA BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ بتاايخ)
شركة) اأسيس  ام  يناير2023،) (0 
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية:
التسمية):)

 LMOBA( BUILDING««
 S.A.R.L.AU

زنقة) القدف  حي  التجااي:) املقر 
ا�شي سيدي) اال  الطابق  ( 5 اقم) (6

البرنو�شي الداا العيضاء
الهدف التجااي:)-)منبش عقااي

 100000.00 الرأسمال:)محدد في)
حصة كما) (1000 داهم مقسمة إلى)

يلي:
 1000 العكواي) املبطي  -السيد 

حصة)
املدة:)99)سنة من ااايخ اأسيسها)
التسيير:)السيد املبطي العكواي)

املحكمة) القانوني:) اإليداع 
العيضاء،) الداا  التجااية  املحكمة 
سجل اجااي) (857351 الرقم) احت 

اقم)5 5710.
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وين إكسعير

MAROCLEAR
إعال  متبدد القرااات

وين إكسعير

25 زنقة ععد الكريم الديواي الداا 

العيضاء، 20100، الداا العيضاء 

املغرب

MAROCLEAR »شركة املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: طريق 

الجديدة - 18 حي الية - 20200 

الدااالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.88983

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)20)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

االدااة) مجلس  اقرير  عرض  مايلي:)

مراقب) اقااير  قراءة  (- (2021 لسنة)

العيانات) على  املوافقة  (- الحسابات)

دجنبر) (31 في) املنتهية  للسنة  املالية 

2021)-)مشروع القرااات).

على) ينص  الذي  (:2 اقم) قراا 

سهيل) محمد  السيد  تبيي   مايلي:)

فترة) نهاية  (- )مديرا) املغرب) بنك  ( 
ائاسة السيدة فتحية بنيس كرئيس)

تبيي  السيد منير) (- انفيدي ومدير)

ازقي في منصب ائيس مجلس االدااة)

والرئيس التنفيدي)..

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

التبديالت املتبلقة بالنظام االسا�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857279.
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LOGIFIN

SOLGADIS MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LOGIFIN

 RUE(OUED(ZIZ, RES 20
 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
SOLGADIS MAROC SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 21 
اقامة الشاوية شااع يوسف ابن 
ااشفي  زنقة اشيد اضا طنجة - 

90000 طنجة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

13 755
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLGADIS MAROC SARL
اجااة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العناء) ومواد  منتجات  واوزيع 

والصناعية
الدااسة الفنية ملواد العناء

والصناعية) اإلنشائية  األعمال 
الخاصة

استيراد و اصدير.
 21 اقم) (: عنوا  املقر االجتماعي)
ابن) يوسف  شااع  الشاوية  اقامة 
(- طنجة) اضا  اشيد  زنقة  ااشفي  

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
(: القاداي) الخالق  ععد  السيد 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
حصة) (TEXOL :  .000 الشركة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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القاداي) الخالق  ععد  السيد 
اقامة) فردا   شااع  (5 عنوانه ا))
طنجة) (،32 اقم) (2 الطابق) ياسمي  

90000)طنجة املغرب.
زاوية) عنوانه ا)) (TEXOL الشركة)
شااع جيوث والماااي  اقامة الكتبية)
طنجة) (90000  30 اقم) (3 الطابق)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
القاداي) الخالق  ععد  السيد 
اقامة) فردا   شااع  (5 عنوانه ا))
طنجة) (،32 اقم) (2 الطابق) ياسمي  

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)2002.
165I

UPSILON CONSULTING

 WORKPAY AFRICA
LIMITED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شااع عمر الخيام و شااع ععد 

الرحيم بوععيد، الطابق الرابع، 
شقة اقم 20 ، 20250، الداا 

العيضاء املغرب
 WORKPAY AFRICA LIMITED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9  زنقة 
أحمد بركات الطابق السفلي اقم 

3 املباايف - 20000 الداا العيضاء 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
571089

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORKPAY AFRICA LIMITED
جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من) سيما  ال  (، للشركات) الخدمات 
وإدااة) (، الداعمة) املشواة  حيث 
(، واالستراايجية) (، البشرية) املوااد 

والتنظيم واإلدااة
بإدااة) املتبلقة  الخدمات  جميع 
(، االجتماعية) واإلدااة  (، الروااب)

والتدايب.
زنقة) ( 9 (: عنوا  املقر االجتماعي)
 3 أحمد بركات الطابق السفلي اقم)
العيضاء) الداا  (20000 (- املباايف)

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 1.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
 WORKPAY AFRICA الشركة)
 10 بقيمة) حصة  (LIMITED : 100

داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 WORKPAY AFRICA الشركة)
 P.O BOX عنوانه ا)) (LIMITED
 TOM MBOYA ST 156 6 TOM

MBOYA)كينيا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 Jackson Kibigo KUNGU(السيد

عنوانه ا))كينيا)20000)كينيا كينيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 07 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)-.

166I

CALIMALA

CALIMALA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

CALIMALA

77 زنقة محمد سميحة الطابق 

10 شقة اقم 57 الداا العيضاء ، 

20090، الداا العيضاء املغرب

CALIMALA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 10 شقة اقم 

57 الداا العيضاء - 20090 الداا 

العيضاء املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.569601

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 فبراير) (02 في) املؤاخ 

املصادقة على):

محمد فاضل) السيد) ة)) افويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 لبناوي)

السيد) لفائدة  حصة  (1.000 أصل)

02)فبراير)  ة))اضوا  البمري بتاايخ)

.2023

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857721.

167I

CENTRE D’AFFAIRE

لوجيجو
إعال  متبدد القرااات

CENTRE D›AFFAIRE

CASA ، 20330، الداا العيضاء 

maroc

لوجيجو »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 6  شااع 

الزاقطوني ط 5 اقم 17 - 20000 

الداا العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.522911

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)16)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 1000 الكر�شي) السيد عماد  افويت 

 1000 أصل) من  اجتماعية  حصة 

لفائدة السيد حمزة بنكني

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) للشركة  جديد  مسير  تبيي  
حمزة بنكني كمسير وحيد اعبا لقعول)

استقالة املسير عماد الكر�شي

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

dh 100000(حمزة بنكني

بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

parts 1000(حمزة بنكني

على) ينص  الذي  اقم) 1:) بند 

للشركة) جديد  مسير  تبيي   مايلي:)

السيد حمزة بنكني

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 01 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)6767 8.

168I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

LA PATTE SUCREE

إعال  متبدد القرااات

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

اقم 1 زنقة البابد الفا�شي شااع 

ابن الخطيب الشقة 3 بوامانة ، 

30060، فاف املغرب

LA PATTE SUCREE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: اقم 13 

شااع ابي الطيب املتنبي اجزئة وليلي 

- 30000 فاف املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.72315

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)17)يونيو)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
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قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) اجتماعية  حصة  (500 افويت)

1000)حصة للسيدة اوكداوي) اصل)

ليلى لفائدة السيدة ملحلي سليمة

على) ينص  الذي  (:2 اقم) قراا 

مايلي:)اضمام السيدة ملحلي سليمة)

كشريك جديد

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد لشركة ذات مسؤولية)

محدودة

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

احيي  النظام االسا�شي

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

أدناه،) املوقبي   بي   تشكيلها  ام 

ام) التي  االجتماعية  األسهم  مالكي 

والك التي يمكن أ  اكو ) إنشاؤها،)

الحًقا،)شركة ذات مسؤولية محدودة

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمة) يقدمو   أدناه  املوقبو  

تساهم السيدة اوكداوي) (- للشركة:)

قداه:) نقدي  بمعلغ  الشركة  في  ليلى 

السيدة) تساهم  (- داهم) (50،000

ملحلي سليمة في الشركة بمعلغ نقدي)

قداه:)50،000)داهم

على) ينص  الذي  (:7 اقم) بند 

الشركة) اأسمال  احديد  مايلي:)

ألف) داهم) مائة  (100،000 بمعلغ)

داهم))،)وهو مقسم إلى)1000)حصة)

100.00) مائة)) بقيمة) اجتماعية 

مدفوعة) الواحدة  للحصة  داهم 

(، (1000 إلى) (1 من) مرقمة  بالكامل 

اوكداوي) السيدة  (• كالتالي:) موزعة 

ملحلي) السيدة  و  حصة,) (500 ليلى)

سليمة)500)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

شتنبر) (05 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2022)احت اقم)607 .

169I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

LE PLAISIR DE BOULANGER
إعال  متبدد القرااات

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

اقم 1 زنقة البابد الفا�شي شااع 
ابن الخطيب الشقة 3 بوامانة ، 

30060، فاف املغرب
 LE PLAISIR DE BOULANGER
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: اقم 13 

شااع ابي الطيب املتنبي اجزئة وليلي 
- 30000 فاف املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.72319
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)17)يونيو)2022
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) اجتماعية  حصة  (500 افويت)
اصل)1000)حصة للسيد ملحلي منير)

لفائدة السيد بلمقدم يوسف
على) ينص  الذي  (:2 اقم) قراا 
مايلي:)اضمام السيد بلمقدم يوسف)

كشريك جديد
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شريك وحيد لشركة ذات مسؤولية)

محدودة
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

احيي  النظام االسا�شي
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
أدناه،) املوقبي   بي   تشكيلها  ام 
ام) التي  االجتماعية  األسهم  مالكي 
والك التي يمكن أ  اكو ) إنشاؤها،)
الحًقا،)شركة ذات مسؤولية محدودة
بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
مساهمة) يقدمو   أدناه  املوقبو  
للشركة:)-)يساهم السيد ملحلي منير)

في الشركة بمعلغ نقدي قداه:)

السيد) يساهم  (- داهم) (50،000
بمعلغ) الشركة  في  يوسف  بلمقدم 

نقدي قداه:)50،000)داهم
على) ينص  الذي  (:7 اقم) بند 
الشركة) اأسمال  احديد  ام  مايلي:)
ألف) داهم) مائة  (100،000 بمعلغ)
داهم))،)وهو مقسم إلى)1000)حصة)
100.00) مائة)) بقيمة) اجتماعية 
مدفوعة) الواحدة  للحصة  داهم 
(، (1000 إلى) (1 من) مرقمة  بالكامل 
منير) ملحلي  السيد  كالتالي:) موزعة 
500)حصة,)و السيد بلمقدم يوسف)

500)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
شتنبر) (07 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2022)احت اقم)678 .

170I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

L›UNIVERS DU PAIN
إعال  متبدد القرااات

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

اقم 1 زنقة البابد الفا�شي شااع 
ابن الخطيب الشقة 3 بوامانة ، 

30060، فاف املغرب
L›UNIVERS DU PAIN »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: اقم 13 

شااع ابي الطيب التنبي اجزئة وليلي 
- 30000 فاف املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.72299
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)16)يونيو)2022
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 500 ملحلي) بلقاسم  السيد  افويت 
 1000 اصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة الى السيد طااق بلمقدم
على) ينص  الذي  (:2 اقم) قراا 
انضمام السيد طااق بلمقدم) مايلي:)

كشريك جديد

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

من) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك وحيد لشركة ذات مسؤولية)

محدودة

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

احيي  النظام االسا�شي

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

أدناه،) املوقبي   بي   تشكيلها  ام 

ام) التي  االجتماعية  األسهم  مالكي 
والك التي يمكن أ  اكو ) إنشاؤها،)

الحًقا،)شركة ذات مسؤولية محدودة

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمة) يقدمو   أدناه  املوقبو  

بلقاسم) السيد  يساهم  (- للشركة:)

ملحلي في الشركة بمعلغ نقدي قداه:)
50،000)داهم)-)يساهم السيد طااق)

بلمقدم في الشركة بمعلغ نقدي قداه:)

50،000)داهم

بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

بمعلغ) الشركة  اأسمال  احديد  ام 

(، 100،000)داهم) مائة ألف داهم))

وهو مقسم إلى)1000)حصة اجتماعية)

100.00) مائة))داهم للحصة) بقيمة)

الواحدة مدفوعة بالكامل مرقمة من)

1)إلى)1000)،)موزعة كالتالي:)•)السيد)

و السيد) 500)حصة,) بلقاسم ملحلي)

طااق بلمقدم)500)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

شتنبر) (06 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2022)احت اقم)653 .

171I

fiduciaire(douiri

ASSURANCE LES ARCADES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

fiduciaire(douiri

 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC
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 ASSURANCE LES ARCADES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة اقم 

1، 6 زنقة موالي سليما  الرباط - 

10000 الرباط املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.117271

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 دجنبر) (07 في) املؤاخ 

املصادقة على):

البزيز) ععد  السيد) ة)) افويت 

قطبي)500)حصة اجتماعية من أصل)

حمزة) 500)حصة لفائدة السيد) ة))

الحواص بتاايخ)11)أكتوبر)2022.

الرحيم) ععد  السيد) ة)) افويت 

عدي)500)حصة اجتماعية من أصل)

وادة) حصة لفائدة السيد) ة)) (500

البوفير بتاايخ)11)أكتوبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (08 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)133031.

172I

VALUE POINT PARTNERS

AC GRAINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

VALUE POINT PARTNERS

 BD(ABDELMOUMEN(ETG 7 N°

 49119 ، 20800، CASABLANCA

MAROC

AC GRAINS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8 شااع 

ابن يبال اإلفرناني ، شااع  1 ، حّي 

أنفا - الداا العيضاء - 20000 الداا 

العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

 571691

في) مؤاخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 شتنبر) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 AC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. GRAINS

تغليف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وطحن وخلط جميع أنواع الحعوب)

املبدة لتغذية الحيوانات.

استيراد جميع املنتجات واألشياء)

الالزمة) وامللحقات  واألدوات  واملواد 

املشتقة) املنتجات  وجميع  لنشاطها 

األخرى.

)اصدير املنتجات النهائية.
واألشياء) املنتجات  جميع  نقل  (-

والسلع املتبلقة بنشاطها بأي وسيلة.

البدادات) جميع  وتشغيل  إنشاء)

والوكاالت والفروع.

بجميع) واالستحواذ  اإلنشاء)

والتعادل) (، واملساهمة) (، أشكاله)

وانمية) (، والتحول) (، والتأجير) (،

الشهرة)؛)املشااكة املعاشرة أو غير)

املعاشرة للشركة في جميع البمليات)

مراعطة) اكو   قد  التي  التجااية 

عن) أعاله  املذكواة  األشياء) بأحد 

أو) أو عدادات  شركات  إنشاء) طريق 

مؤسسات جديدة من أي نوع أو عن)

طريق املساهمة أو االكتتاب أو شراء)

األوااق املالية أو الحقوق الشركات)

أو االندماجات أو املشاايع املشتركة أو)

غير ذلك)؛

)وبشكل أعم)،)جميع املبامالت)
التجااية والصناعية واألوااق املالية)

(، املالية) واملبامالت  والبقااات 

املراعطة بشكل معاشر أو غير معاشر)

من) أو  (، أعاله) املذكواة  باألشياء)

املحتمل أ  تبزز احقيقها واطويرها)

،)وكذلك أي مشااكة معاشرة أو غير)

معاشرة)،)بأي شكل من األشكال)،)في)

الشركات التي تسعى لتحقيق أهداف)

مماثلة أو ذات صلة..

شااع) (8 (: عنوا  املقر االجتماعي)

حّي) (، شااع) 1) (، ابن يبال اإلفرناني)

الداا) (20000 (- الداا العيضاء) (- أنفا)

العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 300.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 CAP HOLDING : 1.950(الشركة

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

السيد علي الشرقي):)1.050)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 CAP HOLDING الشركة)

الرزاق) شااع علي ععد  (8 عنوانه ا))

20000)الداا العيضاء)املغرب.

عنوانه ا)) الشرقي  علي  السيد 

كاليفوانيا) (6 اقم) (2 ليلى) اجزئة 

20232)الداا العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد علج عنوانه ا))شااع)

ديترويت بنما)،)فيال نبيم عي  دياب.)

20000)الداا العيضاء)املغرب

عنوانه ا)) الشرقي  علي  السيد 

كاليفوانيا) (6 اقم) (2 ليلى) اجزئة 

20232)الداا العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)00858102.

173I

G.MAO.CCF

STE JBILO AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

 STE JBILO AMENAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع ععد 
البالي بنشقرو  إقامة مكتب زينب 

الطابق   مكتب 26 فاف. شااع ععد 
البالي بنشقرو  إقامة مكتب زينب 
الطابق   مكتب 26 فاف. 30000 

فاف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
75321

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (2 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JBILO AMENAGEMENT
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

أشغال املختلفة و العناء.
عنوا  املقر االجتماعي):)شااع ععد)
البالي بنشقرو  إقامة مكتب زينب)
الطابق) )مكتب)26)فاف.)شااع ععد)
البالي بنشقرو  إقامة مكتب زينب)
 30000 فاف.) (26 مكتب) الطابق) )

فاف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) جعيلو  اشيد  السيد 
بنسودة فاف) (9 2 حي الوحدة اقم)

30000)فاف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) جعيلو  اشيد  السيد 
بنسودة فاف) (9 2 حي الوحدة اقم)

30000)فاف املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (06 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)8/2023 60.
17 I

G.MAO.CCF

STE SGHEYAR ISTITMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE SGHEYAR ISTITMAR شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع ععد 
البالي بنشقرو  إقامة مكتب زينب 
الطابق   مكتب 26 فاف شااع ععد 
البالي بنشقرو  إقامة مكتب زينب 
الطابق   مكتب 26 فاف 30000 

فاف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
75323

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SGHEYAR ISTITMAR
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

األشغال املختلفة و العناء.
عنوا  املقر االجتماعي):)شااع ععد)
البالي بنشقرو  إقامة مكتب زينب)
الطابق) )مكتب)26)فاف شااع ععد)
البالي بنشقرو  إقامة مكتب زينب)
 30000 فاف) (26 مكتب) الطابق) )

فاف املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) الصغير  الخماا  السيد 

مركز الغوازي الغوازي القرية ااونات)

000 3)ااونات املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) الصغير  الخماا  السيد 

مركز الغوازي الغوازي القرية ااونات)

000 3)ااونات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (06 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)9/2023 60.

175I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

B A M RENT CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتماعي للشركة

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

20 شااع املتنبي الطابق االول بني 

مالل 20 شااع املتنبي الطتعق االول 

بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

B A M RENT CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

امكنونت القصعة زنقة 10 اقم 72 

الطابق الثالث بني مالل 23000 بني 

مالل املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.9977

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

املؤاخ في)02)دجنبر)2022)ام احويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 10 زنقة) القصعة  امكنونت  »شااع 

مالل) بني  الثالث  الطابق  (72 اقم)

23000)بني مالل املغرب«)إلى)»اقامة)

أاض) (1 الشقة) اللطف  نواة اجزئة 

بني مالل) (23000 بني مالل) (20 اقم)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

26)يناير) االبتدائية بعني مالل بتاايخ)

2023)احت اقم)23 1.

176I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

BASSARIATE OURRICHANE
إعال  متبدد القرااات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

20 شااع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شااع املتنبي الطتعق االول 

بني مالل، 23000، بني مالل املغرب

 BASSARIATE OURRICHANE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شااع 

الحسن الثاني عمااة اقم 385 

الطابق السفلي بني مالل 23000 بني 

مالل املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.11725

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في) 2)نونبر)2021

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

الحسي ) السيد  قدم  مايلي:)

الوطنية) للعطاقة  الحامل  والريشا  

بالسجل) واملسجل  (I 613  (اقم

التجااي باملحكمة االبتدائية بقصعة)

اادلة احت عدد)86 2)جميع األصل)

التجااي الذي هوععااة عن اخصائي

نظااات) بصريات))والكائن بشااع بئر)
انزاا  اقم)62-60)القصيعة كحصة)
 BASSARIATE املدعوة) الشركة  في 
OURRICHANE SARL AU)مقيدة في)
السجل التجااي باملحكمة االبتدائية)
 11725 عدد) احت  مالل  بعني 
قوم) وقد  100.000داهم  اأسمالها)
التجااي) األصل  الحيسوبي  الخعير 
داهم) (200.000,00 بمعلغ) املذكوا 
بحيث ام افع اأسمال الشركة بهذا)
 100.000,00 املعلغ األخير لنقله من)

داهم إلى)300.000,00)داهم
على) ينص  الذي  (:2 اقم) قراا 
مايلي:)إلغاء)اوطي  الشركة من شااع)
الطابق) (385 اقم) الثاني  الحسن 
السفلي بني مالل واحويل مقرها إلى)
أنزاا ) بئر  شااع  الجديد  البنوا  

اقم60-62)القصيعة)
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 اقم) بند 
هو) الحالي  الشركة  اأسمال  مايلي:)
ثالث مائة ألف داهم) 300.000,00 
داهم))مقسمة إلى)3000)سهم بقيمة)
ومحرا) .مكتتب  للحصة) 100داهم 

بالكامل).
بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
شااع) هو  للشركة  الجديد  املقر 

بئرانزاا  اقم)60-62)القصيعة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
12)يناير) االبتدائية بعني مالل بتاايخ)

2023)احت اقم)1358.
177I

accounting services sarl

 IBA INTERNACIONAL
GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 اسماعيل اقم 22 الطابق 5 اقم 19 
- 90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
13 635



3883 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 IBA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INTERNACIONAL GROUP

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات) واوزيع  وتسويق  واصدير 

التنظيف والنظافة.

شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

موالي) اقامة  اسماعيل  موالي 

 19 5)اقم) 22)الطابق) اسماعيل اقم)

- 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: املدني) اسحاق  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) املدني  اسحاق  السيد 

اقامة) بركة  محمد  الحاج  شااع 

غيتة بلوك أ طابق)1)شقة)2 93000 

اطوا  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) املدني  اسحاق  السيد 

اقامة) بركة  محمد  الحاج  شااع 

غيتة بلوك أ طابق)1)شقة)2 93000 

اطوا  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (06 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)15 262.

178I

FIDULONIA

 ALAOUI WORKING

MEDITERRANEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDULONIA

 AV DES FAR RES ALISMAILIA

 N°A4 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

 ALAOUI WORKING

MEDITERRANEE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع جعل 

الحعيب اقم 7 طابق 2 اطوا  - 

93000 اطوا  املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.101 3

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (09 في) املؤاخ 

املصادقة على):

حسناء) لال  السيد) ة)) افويت 

حصة اجتماعية) (60 صو�شي علوي)

من أصل)1.000)حصة لفائدة السيد)

 09 بتاايخ) علوي  خالد صو�شي   ة))

يناير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (06 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2023)احت اقم)2808.

179I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

موني سيطا كاش
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 FIDUCIAIRE BOUGAFER

CONSEIL SARL

 eme(ETAGE(N°369 Rue(ALLAL 2

 Ben(ABDELLAH(SETTAT 2 eme

 ETAGE(N°369 Rue(ALLAL(Ben

 ABDELLAH(SETTAT، 26000،

Settat maroc

موني سيطا كاش شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي كامال 
2 بلوك ف اقم 1225 سطات - 

26000 سطات املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.6151

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
امت) (2022 دجنبر) (30 في) املؤاخ 

املصادقة على):
افويت السيد) ة))سفيا  اطمعي)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
السيد) ة)) لفائدة  حصة  (1.000
دجنبر) (30 بتاايخ) بلمبطي  شيماء)

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (09 االبتدائية بسطات بتاايخ)

2023)احت اقم)55/23.

180I

conseils gest plus

 SOCIETE LA COSTA
DAURADA CARS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

conseils gest plus
شااع ععد الكريم الخطابي عمااة 
برج املنااة 2 الطابق الخامس اقم 
25A ، 400000، مراكش املغرب

 SOCIETE LA COSTA DAURADA
CARS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

جوهرة األطلس،عمااة أوه الطابق 
األول الشقة اقم   مراكش 0000  

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

132605
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE LA COSTA DAURADA

.CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيااات).
إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الطابق) أوه  األطلس،عمااة  جوهرة 
  0000 مراكش) األول الشقة اقم) )

مراكش املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (500 (: كروم) أنوا  السيد 

بقيمة)100)داهم للحصة).
 500 (: اكودي) الحسي   السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
دواا) السيد أنوا كروم عنوانه ا))
مراكش) ( 0000 الويدا ) االبرجت 

املغرب.
السيد الحسي  اكودي عنوانه ا))
املحاميد مفتاح اطلس عمااة)30)اقم)

9)الطابق)2 0000 )مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
دواا) السيد أنوا كروم عنوانه ا))
مراكش) ( 0000 الويدا ) االبرجت 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) بتاايخ) 2) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)3989 1.
181I

CABINET DE CONSEIL POLY FISC

وورد راس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET DE CONSEIL POLY
FISC

 2EME-BD(BAAMRANI(AMAL 3
 ETAGE(SIDI(BERNOUSSI ،

20600، CASABLANCA(MAROC
وواد ااف شركة ذات املسؤولية 
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املحدودة في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  20 شااع 
باعمراني أمال 3 الطعقة 2 سيدي 
البرنو�شي - 20600 الداا العيضاء 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.398661

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 31)غشت) املؤاخ في)
شركة ذات املسؤولية املحدودة وواد)
داهم) (100.000 ااف معلغ اأسمالها)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي) 20)شااع)
سيدي) (2 الطعقة) (3 أمال) باعمراني 
العيضاء) الداا  (20600 (- البرنو�شي)
النشاط) اوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

التجااي.
و حدد مقر التصفية ب) 20)شااع)
سيدي) (2 الطعقة) (3 أمال) باعمراني 
العيضاء) الداا  (20600 (- البرنو�شي)

املغرب.)
و عي :

و) أهماش  محمد  السيد ة))
الرقم) (53 الزنقة) أمال) ) عنوانه ا))
الداا) (20600 البرنو�شي) سيدي  (20
العيضاء)املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 26 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)855800.
182I

MON COMPTABLE SARL

TRANS YOUSKIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
20 زنقة سجلماسة ، 60000، 

وجدة املغرب
TRANS YOUSKIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 29 زنقة 
ععيدة الجراح الطابق 1 مكتب 2 - 

60000 وجدة املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.33307

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام احويل) (2023 يناير) (17 املؤاخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 1 الطابق) الجراح  زنقة ععيدة  (29«

مكتب)2 - 60000)وجدة املغرب«)إلى)

»86)زنقة سلوا  حي محمد بلخضر)-)

60000)وجدة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (10 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)6 25.

183I

GROUPE ADENATRACTION

Le Cavalier Kids Academy
إعال  متبدد القرااات

GROUPE ADENATRACTION

شااع سيدي محمد ابن ععد هللا 

117 اقم 17 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

 Le Cavalier Kids Academy

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: طريق 

املجاهدين الرويدة 18 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.110 03

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)03)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

ثالثمائة) أعطى:) نوفل  نملي  السيد 

 300))سهم بقيمة مائة) 100))داهم)

السيدة بوعمر شهرزاد) لكل منها إلى:)

أي)30.000.00)داهم.

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تبيي  مسيرة جديدة السيدة بوعمر)

شهرزاد

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
املشااكي :) املسيرين  أحد  اوقيع 
السيد نملي نوفل أو السيدة بوعمر)

شهرزاد
على) ينص  الذي  اقم) :) قراا 
شركة) من  الشركة  احويل  مايلي:)
شريك) مع  محدودة  مسؤولية  ذات 
ذات) شركة  إلى  ((SARL AU (واحد
دو ) (، ((SARL (محدودة مسؤولية 
مع) (، شخص اعتعااي جديد) إنشاء)
االحتفاظ برأف املال نفسه)،)و نفس)

املدة.
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:2 اقم) بند 
شركة) من  الشركة  احويل  مايلي:)
شريك) مع  محدودة  مسؤولية  ذات 
ذات) شركة  إلى  ((SARL AU (واحد
دو ) (، ((SARL (محدودة مسؤولية 
مع) (، شخص اعتعااي جديد) إنشاء)
االحتفاظ برأف املال نفسه)،)و نفس)

املدة.
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
يعلغ اأف املال الشركة)100،000.00 
سهم) (1000 إلى) وهي مقسمة  داهم.)
يتم) (، سهم) لكل  داهم  (100 بقيمة)
االكتتاب فيها بالكامل)،)واخصيصها)
(- وهي:) (، بنسعة مساهماتهم) للشركاء)
السيد نملي نوفل)700)سهم)-)السيدة)

بوعمر شهرزاد300)سهم.
على) ينص  الذي  (:15 اقم) بند 
مايلي:)اداا الشركة لفترة غير محدودة)
من خالل:)-)السيد نملي نوفل مواليد)
(- الجنسية) مغربي  (15/02/1978
مواليد) من  شهرزاد  بوعمر  السيدة 
الجنسية) مغربية  (1 /2/1990
ستلتزم الشركة بشكل صحيم بجميع)
من) بها  املتبلقة  والبمليات  األعمال 
خالل اوقيع أحد املسيرين املشااكي :)
السيد نملي نوفل أو السيدة بوعمر)

شهرزاد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (19 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)901.

18 I

CONSEILS EVERNAGE

NWT GROUP
إعال  متبدد القرااات

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

NWT GROUP »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: اقامة 

جكراندا شقة 20 اجزئة بوزكرا  - 
0000  مراكش املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.39275

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)12)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير تسمية الشركة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اضافة شباا اجااي
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغير تسمية الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (07 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)538  1.

185I

H.A ACCOUNTING GROUP

الكمروني كنساي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

الكمروني كنساي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة في 
مركز األعمال مقادوا الطابق التاني 
اجزئة العحيرة 50  شااع البقعة 
الصويرة - 000   الصويرة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
6535

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 أكتوبر) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

الكمروني كنساي.
مستشاا) (: غرض الشركة بإيجاز)

ادااي.
شقة في) (: عنوا  املقر االجتماعي)
مركز األعمال مقادوا الطابق التاني)
البقعة) شااع  ( 50 العحيرة) اجزئة 

الصويرة)-)000  )الصويرة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد الكمروني يوسف)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
يوسف) الكمروني  السيد 
22الطابق) اقم) الشقة  عنوانه ا))
شااع) ( 50 العحيرة) اجزئة  التاني 
الصويرة) (  000 الصويرة) البقعة 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
يوسف) الكمروني  السيد 
22الطابق) اقم) الشقة  عنوانه ا))
شااع) ( 50 العحيرة) اجزئة  التاني 
الصويرة) (  000 الصويرة) البقعة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (16 االبتدائية بالصويرة بتاايخ)

2023)احت اقم)27.

186I

ائتمانية)»مكتب الدااسات كنتوف«)ش.ذ.م.م)

»مكتب مبتمد من طرف الدولة«

كنتوس كوم
إعال  متبدد القرااات

ائتمانية »مكتب الدااسات كنتوف« 

ش.ذ.م.م »مكتب مبتمد من طرف 

الدولة«

13، زنقة واد زيز، اقم  ، أكدال ، 

10090، الرباط املغرب

كنتوف كوم »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: أكدال، 

22 زنقة واد زيز، اقم 01. - 10090 

الرباط املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.1509 3

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)19)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املصادقة على عملية بيع الحصص،)

حيث باعة شركة)»مكتب الدااسات)

من) حصة  (100 كنتوف«ش.ذ.م.م)

مجموع حصصها في الشركة للسيد)
اقم) (CIN العكواي) كرم  محمد 

.AA6517 

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

العكواي من) السيد أحمد  استقالة 

مهام ادااة الشركة.

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) للشركة  جديد  مسير  تبيي  

محمد كرم العكواي.

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

إلى) الوحيد  الشريك  ذات  ش.ذ.م.م 

ش.ذ.م.م.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)-:)الذي ينص على مايلي:)
االسا�شي) القانو   على  املصادقة 
للشركة في شكله الجديد)»ش.ذ.م.م«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) بتاايخ) 2) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)132607.
187I

NAC CONSEIL

RG-STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

NAC CONSEIL
 IMM 13 RUE(TANGER(BUREAU

 N° 15 ETAGE 3 BD(JOULANE
 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
RG-STORE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املتجر اقم 
5 معنى 39 شااع الكوفا مونفليواي 

2 - 30000 فاف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
75169

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
RG- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STORE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املكااب) ومبدات  الكمعيوار  أجهزة 

وإكسسواااتها)
عنوا  املقر االجتماعي):)املتجر اقم)
5)معنى)39)شااع الكوفا مونفليواي)2 

- 30000)فاف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)
داهم،)مقسم كالتالي:

السيد جمال اكاكي):)1.000)حصة)
بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جمال اكاكي عنوانه ا))اقم)
 30000 اجزئة واد فاف) (8 زنقة) (60

فاف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد جمال اكاكي عنوانه ا))اقم)
 30000 اجزئة واد فاف) (8 زنقة) (60

فاف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بفاف بتاايخ)23)يناير)2023 

احت اقم)5852.

188I

FIDURAK

ONDE PURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDURAK
 N°106 RUE(YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

ONDE PURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 128 

اجزئة أطلس، النخيل الجنوبي - 
0000  مراكش املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.60555
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 31)دجنبر) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ONDE PURE)معلغ اأسمالها)5.000 
 128 داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي)
(- الجنوبي) النخيل  أطلس،) اجزئة 
(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  ( 0000
و) املستوادة  السلبة  اسباا  ااافاع 

استحالة احقيق ابم مستقعلي
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بلوغ املسيرة إلى سن متقدمة) 91 

سنة).

 128 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

(- الجنوبي) النخيل  أطلس،) اجزئة 

0000 )مراكش املغرب.)

و عي :

اامينيا) لوسيا  ماايا  السيد ة))

اجزئة) (128 عنوانه ا)) و  جيلواميني 

  0000 الجنوبي) النخيل  أطلس،)

مراكش املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم) 65  1.

189I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE SAHARA MN SJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

72000، السمااة املغرب

STE SAHARA MN SJ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي البودة 

اقم  10 الطابق االول السمااة - 

72000 السمااة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

28 1

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نونبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SAHARA MN SJ
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناء)و اشغال عامة.
عنوا  املقر االجتماعي):)حي البودة)
(- السمااة) االول  الطابق  اقم) 10)

72000)السمااة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الوععا  احمدو) السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الوععا  احمدو عنوانه ا))
حي البودة اقم)211)السمااة)72000 

السمااة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوععا  احمدو عنوانه ا))
حي البودة اقم)211)السمااة)72000 

السمااة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالسمااة بتاايخ)08)دجنبر)

2022)احت اقم)210/2022.
190I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE AUTO ECOLE EL
MOUHIB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 SOCIETE AUTO ECOLE EL
MOUHIB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 
البعيات جماعة و قيادة والد حسي  
سيدي سليما  - 200 1 سيدي 

سليما  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

3 97
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 أكتوبر) (1 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE AUTO ECOLE EL

.MOUHIB
تبليم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياقة.
دواا) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
البعيات جماعة و قيادة والد حسي )
سيدي) (1 200 (- سليما ) سيدي 

سليما  املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) (: السيد خالد املحب)

بقيمة)100)داهم للحصة).
حصة) (500 (: بركش) ادم  السيد 

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد املحب عنوانه ا))حي)
ازغاا اقم)202)سيدي قاسم)16000 

سيدي قاسم املغرب.
عنوانه ا)) بركش  ادم  السيد 
 05 الشقة) (01 عمااة) االمم  اجزئة 
سال) (11000 سال) القنيطرة  طريق 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خالد املحب عنوانه ا))حي)
ازغاا اقم)202)سيدي قاسم)16000 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بسيدي سليما  بتاايخ)08 

فبراير)2023)احت اقم)22/2023.
191I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

SOCIETE YAKI SUSHI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV(ZERKTOUNI(RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER SIDI

 KACEM ، 16000، SIDIKACEM
MAROC

SOCIETE YAKI SUSHI شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
طااق بن زياد و زنقة ابي الذااء اقامة 
الرحمة املحل 2 القنيطرة - 000 1 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.637 7

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 17)دجنبر) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
معلغ) (SOCIETE YAKI SUSHI
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة طااق بن)
اقامة الرحمة) زياد و زنقة ابي الذااء)
املحل)2)القنيطرة)-)000 1)القنيطرة)
املغرب نتيجة ل):)االزمة االقتصادية)
الكراء) مصااف  و  االسباا  ادني  و 
االقعال) مع ضبف  مقاانة  املرافبة 
الى مخلفات) االثمنة اضافة  ادني  و 

كوفيد19 .
و حدد مقر التصفية ب الطابق)
املهدية) (01 زنقة) (19 عمااة) السفلي 
القنيطرة)-)000 1)القنيطرة املغرب.)

و عي :
و) بناني  امي   محمد  السيد ة))
 20000 العيضاء) الداا  عنوانه ا))
كمصفي) ة)) املغرب  الدااالعيضاء)

للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)28)نونبر)

2022)احت اقم)93838.
192I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

L›INSTITUT B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
L›INSTITUT B شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 

بالطابق األا�شي من البمااة الكائنة 
بفاف اقم  2 مكرا شااع األاد  

مدينة جديدة - 30000 فاف املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

75 09
في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (30
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’INSTITUT B
البناية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالجمال.
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
بالطابق األا�شي من البمااة الكائنة)
األاد ) شااع  مكرا  اقم) 2) بفاف 
مدينة جديدة)-)30000)فاف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)
داهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: بنكيرا ) نادية  السيدة 
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 500 (: بنحدو) فاطمة  السيدة 
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) بنكيرا   نادية  السيدة 
عي ) طريق  كاليفوانيا  اجزئة  (129

الشقف)30000)فاف املغرب.
السيدة فاطمة بنحدو عنوانه ا))
د اجزئة باب السالم طريق) (19 فيال)

عي  الشقف)30000)فاف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) بنكيرا   نادية  السيدة 
عي ) طريق  كاليفوانيا  اجزئة  (129

الشقف)30000)فاف املغرب
السيدة فاطمة بنحدو عنوانه ا))
د اجزئة باب السالم طريق) (19 فيال)

عي  الشقف)30000)فاف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6152.

193I

FESCONE

CANAL FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

FESCONE
 RUE(NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC
CANAL FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8 الطريق 
الثانوية 1022طريق الجديدة 

داا بوعزة - 20000 الدااالعيضاء 
املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1 3199

الشريك) قراا  بمقت�شى 
فبراير) في) 1) املؤاخ  الوحيد 
الشركة) اأسمال  افع  ام  (2008
داهم«) (6.000.000« قداه) بمعلغ 
إلى) داهم«) (6.000.000« من) أي 
طريق) عن  داهم«) (12.000.000«
الشركة) ديو   مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقداا و املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 03 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

مااف)2008)احت اقم)309332.

19 I

EGSM

AMEYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EGSM
 RUE(Med(EL(BEQUAL, IMM.

 CLARISSE, 2EME(ETAGE, APPT.
N°04, GUELIZ ، 40000، مراكش 

املغرب
AMEYA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 
طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة كاميل 
كابانا ’عمااة اقم 10 ’ شقة اقم 12’ 
الشتوية - 0000  مراكش املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.93135
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا حل) (2023 يناير) (18 املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
معلغ) (AMEYA الوحيد) الشريك 
اأسمالها)7.000)داهم وعنوا  مقرها)
’عمااة) كابانا) كاميل  زنقة  اإلجتماعي 
(- الشتوية) (’12 شقة اقم) (’ (10 اقم)
(: ل) نتيجة  املغرب  مراكش  ( 0000

حل ودي.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(’ كالايس) ’عمااة  العقال) محمد 
(- جليز) الطابق التاني شقة اقم) 0’)

0000 )مراكش املغرب.)

و عي :

 Serge CHOCRON السيد ة))

 AVENUE DE ST عنوانه ا)) و 

 MANDE 75012 PARIS FRANCE

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)702  1.

195I

NOUSSAIR MOHAMED

 STE MULTICANAL LAMINE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

NOUSSAIR MOHAMED

ديوا مرجا  مج 5 اقامة   الضابق 

التاني الشقة اقم 10 مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

 STE MULTICANAL LAMINE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي سيدي 

محمد اوفااف اقم 31 ااحناوت 

الحوز مراكش - 2302  مراكش 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

133263

في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MULTICANAL LAMINE SARL

.AU
-اداء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
-احويل االموال-بيع و شراء) الفوااير)

ادوات مكتبية.
عنوا  املقر االجتماعي):)حي سيدي)
ااحناوت) (31 اقم) اوفااف  محمد 
مراكش) ( 2302 (- مراكش) الحوز 

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد اضوا  االمي ):)100)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) االمي   اضوا   السيد 
 31 اقم) اوفااف  محمد  سيدي  حي 
  2302 مراكش) الحوز  ااحناوت 

مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) االمي   اضوا   السيد 
 31 اقم) اوفااف  محمد  سيدي  حي 
  2302 مراكش) الحوز  ااحناوت 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)-.
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FESCONE

CANAL FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

FESCONE
 RUE(NATIONALE ، 20300، 51

CASABLANCA MAROC
CANAL FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8 الطريق 

الثانوية 1022طريق الجديدة 
داا بوعزة - 20000 الدااالعيضاء 

املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.1 3199

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام) (2009 أبريل) (13 في) املؤاخ 
بمعلغ) الشركة  اأسمال  افع 
أي) داهم«) (8.000.000« قداه)
إلى) داهم«) (12.000.000« من)
طريق) عن  داهم«) (20.000.000«
الشركة) ديو   مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقداا و املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 22 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

أبريل)2009)احت اقم)  3312.

197I

ALIANZA ADVISORY

FONCIERE EOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ALIANZA ADVISORY
9 ، زنقة جو  جوايس، الطابق 

اقم 6، حي غواييه ، 20060، 
الدااالعيضاء املغرب

FONCIERE EOS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
الخامس ، 39 ، شااع نواماندي - 

20100 الداا العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

570 39
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (0 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FONCIERE EOS

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املغرب) من  كل  في  الشركة  من 

والخااج:
وتشغيل) دااسة واصميم وبناء) (-

جميع املشاايع البقااية)؛
-)اقتناء)جميع البقااات املعنية أو)

املزمع تشييدها وبيبها)؛
إنشاء)جميع املعاني لالستخدام) (-
السكني) أو  الصناعي  أو  التجااي 
وتشغيل هذه املعاني سواء)عن طريق)
وعلى) أخرى  طريقة  بأي  أو  اإليجاا 
وجه الخصوص اقسيمها إلى طوابق)
وشقق بهدف تشغيلها في إطاا ظهير)
للملكية) املنظم  (19 5 نوفمبر) (16

املشتركة في املغرب)؛
واقسيم) البقااي  التطوير  (-

األاا�شي بشكل عام)؛
الخاص) لحسابها  (، الشركة) (-
لجميع) (، ثالثة) أطراف  نيابة عن  أو 
وبناء) (، املدنية) الهندسة  أعمال 
والنجااة) (، املائي) والبزل  (، الطالء)
املتبلقة) األخرى  األعمال  وجميع 
بتشييد) أو غير معاشر  بشكل معاشر 

املعاني البامة أو الخاصة)؛
-)املشااكة املعاشرة أو غير املعاشرة)
للشركة في جميع البمليات املتبلقة)
عن) سيما  وال  (، املذكوا) بالنشاط 
أو) (، جديدة) شركات  إنشاء) طريق 
االكتتاب) أو  (، الرعاية) في  املساهمة 
حقوق) أو  املالية  األوااق  شراء) أو 
الشركات)،)أو االندماج)،)أو التحالف)

أو االاحاد واملشااكة أو غير ذلك)؛
املبامالت) جميع  (، عام) وبشكل 
املالية أو املنقولة أو البقااية التي قد)
غير) أو  معاشر  بشكل  مراعطة  اكو  
بأغراض) أو  الشركة  بغرض  معاشر 
تسهل) أ   املحتمل  ومن  صلة  ذات 

اطويرها أو احقيقها..
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- نواماندي) شااع  (، (39 (، الخامس)

20100)الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 250 (: السيد هشام ابن ابراهيم)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

الشركة)NB INVEST : 250)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).

 BENBRAHIM GROUP الشركة)

INVESTMENT : 250)حصة بقيمة)

100)داهم للحصة).

 MJ CONNECTION الشركة)

داهم) (100 بقيمة) حصة  (: 250

للحصة.)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم) ابن  هشام  السيد 

 33 اقم) فيال  أوبا  اجزئة  عنوانه ا))

أنفا) بوطالب  الهادي  ععد  شااع 

20230)الداا العيضاء)املغرب.

عنوانه ا)) (NB INVEST الشركة)

(، زعير) طريق  (، باها) آيت  شااع  (1

السوي�شي)10170)الرباط املغرب.

 BENBRAHIM GROUP الشركة)

سكن) عنوانه ا)) (INVESTMENT

هرهواة) (15 شقة) (3 معنى) (2 سبد)

12000)امااة املغرب.

 MJ CONNECTION الشركة)

بركة) بن  مهدي  شااع  عنوانه ا))

 10130 اقم)   شوميير  ال  سكن  (،

الرباط املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ابراهيم) ابن  هشام  السيد 

 33 اقم) فيال  أوبا  اجزئة  عنوانه ا))

أنفا) بوطالب  الهادي  ععد  شااع 

20230)الداا العيضاء)املغرب

أمي ) محمد  السيد  السيد 

1)شااع آيت باها) النجااي عنوانه ا))

السوي�شي) السادف  محمد  شااع  (،

10170)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 03 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)856986.
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 YOUR BUSINESS CONSULTING

 AUTO ECOLE MAM 

CHILDREN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

  YOUR BUSINESS

CONSULTING

شااع الحسن التاني اقامة ابتهال ف 

الطابق الثالت شقة   ، 3150 ، 

ابن جرير املغرب

 AUTO ECOLE MAM CHILDREN 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجموعة 

11 زنقة 37 حي جديد - 3150  ابن 

جرير املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

36 9

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ECOLE MAM CHILDREN

-)مداسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

لتبليم السياقة).

عنوا  املقر االجتماعي):)مجموعة)
3150 )ابن) 37)حي جديد)-) 11)زنقة)

جرير املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) اأسمال  معلغ 

100.000,00)داهم،)مقسم كالتالي:

السيد فؤاد الخعاء):)1.000)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فؤاد الخعاء)عنوانه ا))حي)
جرير) ابن  ( 3150  106 اقم) النوا 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فؤاد الخعاء)عنوانه ا))حي)
جرير) ابن  ( 3150  106 اقم) النوا 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بابن جرير بتاايخ)13)فبراير)

2023)احت اقم)38.
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jamal ait hommad

الشيهب فير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
الشيهب فير شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 
داللحة احميري قيادة موالي 

بوسلهام موالي بوسلهام 302 1 
موالي بوسلهام مغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
27915

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 أكتوبر) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)الشيهب)

فير.

غرض الشركة بإيجاز):)مقاولة في)
االشغال املختلفة.

دواا) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
موالي) قيادة  احميري  داللحة 
 1 302 بوسلهام) موالي  بوسلهام 

موالي بوسلهام مغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: محمد) الشيهب  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الشيهب محمد عنوانه ا)) السيد 
99)مرجا )2)اوسيع مكناف)50000 

مكناف مغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الشيهب محمد عنوانه ا)) السيد 
99)مرجا )2)اوسيع مكناف)50000 

مكناف مغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
الغرب) االابباء) بسوق  االبتدائية 

بتاايخ)-)احت اقم)-.
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CABINET LGHALI AMINE

ASFAR ILYASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET LGHALI AMINE
 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA ، 20500،
CASABLANCA MAROC

ASFAR ILYASS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 05 زنقة 
دييكسمود الطابق 1 الشقة 2 
بنجدية - 20500 الدااالعيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

571 39

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 ASFAR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ILYASS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسافرين
النقل السياحي

النقل الدولي
االاساليات.

 05 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الشقة) (1 الطابق) دييكسمود  زنقة 
الدااالعيضاء) (20500 (- بنجدية) (2

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
(: ععدالحكيم) بالحسن  السيد 
500)حصة بقيمة)100)داهم للحصة)
.السيد شبواد الحسي ):)500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ععدالحكيم) بالحسن  السيد 
والد) طريق  السالم  اقامة  عنوانه ا))
 6 الشقة) (1 الطابق) اش  داج  زيا  

20525)الداا العيضاء)املغرب.
السيد شبواد الحسي  عنوانه ا))
حي املحمدي زنقة ابن الرومي) 8300 

اوالد اايمة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ععدالحكيم) بالحسن  السيد 
والد) طريق  السالم  اقامة  عنوانه ا))
 6 الشقة) (1 الطابق) اش  داج  زيا  

20525)الداا العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
فبراير)2023)احت اقم)00857839.
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FIDURAK

»MAGRAVE« »ماكراف« 
إعال  متبدد القرااات

FIDURAK

 N°106 RUE(YOUGOSLAVIE,

 APP°4, GUELIZ, MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 »ماكراف« »MAGRAVE« »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي:  1 اجزئة 

أزلي، الحي الصناعي - - مراكش 

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.  23

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)09)يونيو)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) حصة  (250 هعة) على  املوافقة 

هشام) لفائدة  مصدق  هشام  طرف 

يوسف

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على استقالة السيد هشام)

الغالي من مهامه كمسير و منحه إبراء)

شامل

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

بالتقسيط«) إضافة)»بيع مواد العناء)

ضمن الغرض االجتماعي للشركة

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

منم افويض اإلمضاء)العنكي للسيدة)

نويال ايريز سوزا  فوسيل

قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  القانو  االسا�شي

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1-35 اقم) بند 

مايلي:)احيي  القانو  االسا�شي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يوليوز) (08 التجااية بمراكش بتاايخ)

2022)احت اقم)  1376.
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cabinet(fiduciaire(jalal

شركة بالطفورم فريس 
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

cabinet(fiduciaire(jalal
 rue(khalid(ibn(el(walid(n 5 30
 tanger(tanger، 90000، tanger

maroc
شركة بالطفوام فريس ش.ذ.م.م 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
أحمد املقرئ الحي السواي مكتب 
اقم   الطابق 1 - 90001 طنجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
111555

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2020 أكتوبر) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

بالطفوام فريس ش.ذ.م.م.
غرض الشركة بإيجاز):)الحراسة.

زنقة) (23 (: عنوا  املقر االجتماعي)
مكتب) السواي  الحي  املقرئ  أحمد 
طنجة) (90001  -  1 الطابق) اقم) )

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد بااريك فا  كوام)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 1000 (: السيد بااريك فا  كوام)

بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بااريك فا  كوام عنوانه ا))

دوانخم) (6827AV اجزئة)11   

هوالندا.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بااريك فا  كوام عنوانه ا))

اجزئة)6827AV 11)دوانخم هوالندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (05 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2021)احت اقم)237935.

203I

jamal ait hommad

اكراك ز ديستخيبوسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تبيي  مسير جديد للشركة

jamal ait hommad

 lascam(residence(yassir(br(nr 5

 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC

اكراك ز ديستخيعوسيو  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي ميمونة 

اقم 30/1959 سيدي قاسم سيدي 

قاسم 16000 سيدي قاسم مغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.28511

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام تبيي ) (2023 يناير) (31 املؤاخ في)

بولد) مسير جديد للشركة السيد ة))

املهدي كمسير وحيد

اعبا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 10 االبتدائية بسيدي قاسم بتاايخ)

فبراير)2023)احت اقم)73.

20 I

Gm Consulting

LARJANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Gm Consulting

108 الزبير بن البوام الطابق الثاني 

الرقم   ، 20303، الداا العيضاء 

املغرب

LARJANI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي افواا 5 

ف 16 غجج عمااة اقم 6 مرينا - 

20000 الداا العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.522959

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2022 نونبر) (23 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

معلغ) (LARJANI الوحيد) الشريك 
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

 16 ف) (5 افواا) اإلجتماعي  مقرها 

 20000 (- مرينا) (6 غجج عمااة اقم)

(: ل) نتيجة  املغرب  العيضاء) الداا 

اجماع املساهمي .

افواا) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- مرينا) (6 16)غجج عمااة اقم) 5)ف)

20000)الداا العيضاء)املغرب.)

و عي :

و) لرجاني  مصطفى  السيد ة))

8 )ابو اسحاق مروني اقم) عنوانه ا))

العيضاء) الداا  (20000 املباايف) (9

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

 5 :)افواا) الوثائق املتبلقة بالتصفية)

ف)16)غجج عمااة اقم)6)مرينا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 0  العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)852996.

205I
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MAXIMA FINANCE CONSULTING

AZ CONSERVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 MAXIMA FINANCE

CONSULTING

اقامة باب دكالة مدخل ب الطابق 

  شقة اقم 16 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

AZ CONSERVATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

عالل الفا�شي مجمع الحعوف 2 

عمااة أ الشقة -21 مراكش - 0000  

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

131709

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 دجنبر) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 AZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSERVATION

غرض الشركة بإيجاز):)الديكوا أو)
زخرفة شقق) املقاول)..

شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

 2 الحعوف) مجمع  الفا�شي  عالل 

عمااة أ الشقة)-21)مراكش)-)0000  

مراكش املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:

السيدة زينب اقعوش):)500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) اقعوش  زينب  السيدة 

 19 اقم) (23 بلوك) عثما   سيدي 

الدااالعيضاء) (20000 العيضاء)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) اقعوش  زينب  السيدة 

 19 اقم) (23 بلوك) عثما   سيدي 

الدااالعيضاء) (20000 العيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

دجنبر) (16 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2022)احت اقم)  26 1.

206I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

LABO›M
إعال  متبدد القرااات

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

اقم 1 زنقة البابد الفا�شي شااع 

ابن الخطيب الشقة 3 بوامانة ، 

30060، فاف املغرب

LABO›M »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: اقم 9 

زنقة ابن بابيك، ايريس، حي ااسي  - 

20000 العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.519509

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)23)يونيو)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

من) اجتماعية  حصة  (500 افويت)

اصل)1000)حصة للسيد ملحلي منير)

لفائدة السيد بلمقدم يوسف

على) ينص  الذي  (:2 اقم) قراا 

مايلي:)اضمام السيد بلمقدم يوسف)

كشريك جديد

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
من) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شريك وحيد لشركة ذات مسؤولية)

محدودة)
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

احيي  النظام االسا�شي
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
أدناه،) املوقبي   بي   تشكيلها  ام 
ام) التي  االجتماعية  األسهم  مالكي 
والك التي يمكن أ  اكو ) إنشاؤها،)
الحًقا،)شركة ذات مسؤولية محدودة
بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
مساهمة) يقدمو   أدناه  املوقبو  
ملحلي) السيد  يساهم  (- للشركة:)
قداه:) نقدي  بمعلغ  الشركة  في  منير 
السيد) يساهم  (- داهم) (50،000
بمعلغ) الشركة  في  يوسف  بلمقدم 

نقدي قداه:)50،000)داهم
على) ينص  الذي  (:7 اقم) بند 
الشركة) اأسمال  احديد  ام  مايلي:)
ألف) داهم) مائة  (100،000 بمعلغ)
داهم))،)وهو مقسم إلى)1000)حصة)
100.00) مائة)) بقيمة) اجتماعية 
مدفوعة) الواحدة  للحصة  داهم 
(، (1000 إلى) (1 من) مرقمة  بالكامل 
السيد ملحلي منير) (• موزعة كالتالي:)
500)حصة,)و السيد بلمقدم يوسف)

500)حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 01 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)856706.
207I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

TANPRODIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

شااع السالم إقامة الشروق بلوك 
ب الطابق الثاني اقم   طنجة ، 

90000، طنجة املغرب

TANPRODIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

القدف امعوكا اجزئة ٢ .الطابق 

االول اقم ٥ البوامة طنجة - 90000 

طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

262578

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANPRODIS

ِاَجاَاة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اِقيروصيانة البامة بشكل عام.
َ
َبق

ْ
ال

شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

.الطابق) (٢ اجزئة) امعوكا  القدف 

االول اقم)٥)البوامة طنجة)-)90000 

طنجة املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: اجندوز) عصام  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 1.000 (: اجندوز) عصام  السيد 

بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عصام اجندوز عنوانه ا))

أ الطابق) الريا  بلوك  بجاية اجزئة 

 93000 اطوا ) (٢ االقامة) االول 

اطوا  املغرب.
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والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام اجندوز عنوانه ا))

أ الطابق) الريا  بلوك  بجاية اجزئة 

 93000 اطوا ) (٢ االقامة) االول 

اطوا  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)799 13.

208I

fiduciaire(abrouki(khadija

SHOFAR MOHAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiduciaire(abrouki(khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

SHOFAR MOHAMED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : دواا 

امزاو سيدي ععد هللا غياث مراكش 

- 0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.123717

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

2023)اقرا حل) 01)فبراير) املؤاخ في)

SHOFAR MOHAMED)شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 اأسمالها) معلغ  الوحيد 

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا)

امزاو سيدي ععد هللا غياث مراكش)

- 0000 )مراكش املغرب نتيجة لبدم)

الربم.

و عي :

و) كحلوف  محمد  السيد ة))

هيالنة بوطويل اقم) 11  عنوانه ا))

0000 )مراكش املغرب كمصفي) ة))

للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
هيالنة) وفي  (2023 فبراير) (01 بتاايخ)
مراكش) ( 0000  - بوطويل اقم) 11 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)730  1.

209I

HPTC

أج كوسيخجغي سرفس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

HPTC
 Etage 3,Immeuble(N°22,Rue

 Jbal(El(Ayachi- AGDAL، 12010،
RABAT Maroc

أج كوسيخجغي سرفس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عند جدي 
كوث سرفس 12 مكرا زنقة لعنا  3 

املحيط - 12000 الرباط املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

167007
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
أج) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كوسيخجغي سرفس.
غرض الشركة بإيجاز):)سرفس.

عنوا  املقر االجتماعي):)عند جدي)
 3 12)مكرا زنقة لعنا ) كوث سرفس)

املحيط)-)12000)الرباط املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
 30 (: حاجي) السالم  ععد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 10 (: السيد محمد ياسي  حاجي)
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

حصة) (30 (: السيدة غيثة حاجي)
بقيمة)100)داهم للحصة).

 30 (: املنصواي) ملياء) السيدة 
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حاجي) السالم  ععد  السيد 
بطانة) (115 زنقة فلسطي ) عنوانه ا))

12000)سال املغرب.
حاجي) ياسي   محمد  السيدة 
بطانة) (115 زنقة فلسطي ) عنوانه ا))

12000)سال املغرب.
عنوانه ا)) حاجي  غيثة  السيدة 
 12000 بطانة) (115 فلسطي ) زنقة 

سال املغرب.
السيدة ملياء)املنصواي عنوانه ا))
 12000 بطانة) (115 فلسطي ) زنقة 

سال املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حاجي) السالم  ععد  السيد 
بطانة) (115 زنقة فلسطي ) عنوانه ا))

12000)سال املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)133181.
210I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

ALTO GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

CABINET FINANCE ET CONSEIL
21 اقامة ايني شااع ابن مرحل 

الطابق 2 اقم 5 طنجة ، 70001، 
طنجة املغرب

ALTO GLOBAL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي بوبانة 
عمااة بلوك ف ب الحديقة 9 كراج ا 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.107975

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 شتنبر) (07 في) املؤاخ 

املصادقة على):

يوسف املود ) افويت السيد) ة))

100)حصة اجتماعية من أصل)100 

ابن) حاام  السيد) ة)) لفائدة  حصة 

عياد بتاايخ)07)شتنبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

غشت) (17 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2022)احت اقم)8710.

211I

AMAL GHALIL

MBS MERCHANT LINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

AMAL GHALIL

 LOTISS YOUSSRA LISSASFA 58

 58 LOTISS(YOUSSRA(LISSASFA،

20230، CASABLANCA(MAROC

MBS MERCHANT LINES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

ثيودوا دي بانفيل اقامة الريسالة 

حي البائلة الفرنسية محل اقم 12 

املباايف - 20370 الداا العيضاء 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 938 1

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (12 في) املؤاخ 

املصادقة على):

بابوا) محمد  السيد) ة)) افويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة السيد) ة))بنبلي)

مرزوك بتاايخ)12)يناير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 31 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)856511.
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3893 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

marrakech externalisation

 Atelier de Dinanderie du

Maroc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

marrakech externalisation

 angle(rue(tarik(ibn(ziad &ibn

 aicha résidence excel sior imm

 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

 Atelier de Dinanderie du Maroc

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملك اقم 6 

دواا عي  دادا فخااة جماعة سبادة 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

132805

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 Atelier(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.de Dinanderie du Maroc

(, *شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بيع),استيراد),)اصدير جميع أنواع

واملواد) واإلمدادات  األشياء)

الصناعة) و  اليدوية  والحرف 

التقليدية

*اصنيع وتسويق وامثيل للجميع

بالحرف) الصلة  ذات  املنتجات 

اليدوية

واالستحواذ) والتركيب  *اإلنشاء)

والتأجير والتشغيل

الصناعية) املنشآت  لجميع 

والتجااية الالزمة)

لالنشطة املذكواة أعاله

ونقل) واستغالل  وحيازة  *أخذ 

جميع براءات االختراع)،

التجااية) والبالمات  التراخيص 

الشركة) بغرض  املتبلقة  والبمليات 

وهذا

لحساب الشركة الحصري)

أو) مقتنيات  على  *االستحواذ 

حصص في أي شركات أو

األوااق) وشراء) التجااية  األعمال 

املالية

البمليات) جميع  عام  *وبشكل 

التجااية)،

الصناعات املالية واألوااق املالية)

والبقااية التي قد اكو 

اتبلق بشكل معاشر أو غير معاشر)

بأي من

كائنات) أي  أو  الشركة  كائنات 

مماثلة أو ذات صلة.

عنوا  املقر االجتماعي):)ملك اقم)

6)دواا عي  دادا فخااة جماعة سبادة)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 300 (: لقاللش) حنا   السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 300 (: السيد بوبكر بناني ضوف)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

السيد عدنا  بناني ضوف):)200 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 200 (: السيد محمد بناني ضوف)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 300 (: لقاللش) حنا   السيدة 

بقيمة)100)داهم.

 300 (: السيد بوبكر بناني ضوف)

بقيمة)100)داهم.

السيد عدنا  بناني ضوف):)200 

بقيمة)100)داهم.

 200 (: السيد محمد بناني ضوف)

بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة حنا  لقاللش عنوانه ا))

 MOUNT ROAD LONDON  25

 SW19 8ES LONDOND

 ROYAUME UNI 250329

.ROYAUME UNI LONDON

ضوف) بناني  بوبكر  السيد 

 MOUNT ROAD  25 عنوانه ا))

 LONDON SW19 8ES ROYAUME

 UNI 250329 ROYAUME UNI

.LONDON

ضوف) بناني  عدنا   السيد 

 PLACE MANSIONS   2 عنوانه ا))

 EARSBY ST LONDON W1 

 8QW ROYAUME UNI 250329

.ROYAUME UNI LONDON

ضوف) بناني  محمد  السيد 

عنوانه ا))كولف ااكا  فيال اقم)313 

مراكش) ( 0000 مراكش) تسلطانت 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ضوف) بناني  محمد  السيد 

عنوانه ا))كولف ااكا  فيال اقم)313 

مراكش) ( 0000 مراكش) تسلطانت 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (30 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)210  1.

213I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

KUTRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

KUTRAD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة 

11 الطابق   إقامة أم الربيع اقم 

112 اجزئة الصحراء 1 شااع محمد 

السادف - 50000 مكناف املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

58251

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KUTRAD

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

العناء

أشغال مختلفة)

اجااة حرة.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

اقم) الربيع  أم  إقامة  الطابق) ) (11

1)شااع محمد) 112)اجزئة الصحراء)

السادف)-)50000)مكناف املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: بوافرقيع) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) بوافرقيع  نبيل  السيد 

 )اجزئة الحرة حي ف ف محمد بن)

ععد هللا)50000)مكناف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) بوافرقيع  نبيل  السيد 

 )اجزئة الحرة حي ف ف محمد بن)

ععد هللا)50000)مكناف املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1660.

21 I

EAMAR INV

EAMAR INV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EAMAR INV
اقم 23 الحي الصناعي اوالد صالح ، 

27182، بوسكواة املغرب
EAMAR INV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 23 

الحي الصناعي اوالد صالح - 27182 
بوسكواة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
 33903

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2019 ماي) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EAMAR INV
غرض الشركة بإيجاز):)االستحواذ)
عن طريق املساهمة أو الشراء)أو العيع)

أو اإليجاا للمعاني املعنية.
 23 اقم) (: عنوا  املقر االجتماعي)
 27182 (- الحي الصناعي اوالد صالح)

بوسكواة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)27)ماي)2118)سنة).
 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 TANMIA HOLDING الشركة)
 12 اقم) الفونتي   زنقة  عنوانه ا))

20000)الداا العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف) امي   فياللي  السيد 

العيضاء) الداا  املباايف  عنوانه ا))

انفا)20000)الداا العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية بالداا العيضاء)بتاايخ)-)احت)
اقم)-.

215I

PACIOFIS

 PROPERTY LOGIC
MOROCCO

إعال  متبدد القرااات

PACIOFIS

 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA(MAROC

 PROPERTY LOGIC MOROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: بااسيل 

ف ف ت   ستاسيو  بالنيير - - 

السبيدية املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.2283

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)18)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مااكوف) السيد  الشركة  مسير  عزل 
اينسالو وتبيي  السيد حيركي هوالك)

الحامل لجواز السفر االستوني  اقم)

ك ا)11   05)مسير جديد للشركة)

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

بوجود) هوالك  حيركي  السيد  اعالم 

لشركة) (31/12/2022 بتاايخ) دين 

 175  000.00 بقيمة) كروب  كاي�شي 

130)داهم)

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

االسا�شي) القانو   احيي   و  تبديل 

للشركة

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:15 اقم) بند 

مايلي:)تسير الشركة من طرف السيد)

حيركي هوالك الحامل لجواز السفر)

االستوني  اقم ك ا)11   05 . 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (10 بتاايخ) ببركا   االبتدائية 

2023)احت اقم)78/2023.

216I

fiding(sarl

GFW
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiding(sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

GFW شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : محل 

اجااي في الطابق السفلي اقم 1035 

اجزئة املنصوا, - 50000 مكناف 

املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

. 7313

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا) (2023 فبراير) (02 في) املؤاخ 

املسؤولية) ذات  شركة  (GFW حل)

 100.000 اأسمالها) معلغ  املحدودة 

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل)

 1035 اجااي في الطابق السفلي اقم)

مكناف) (50000 (- املنصوا,) اجزئة 

املغرب نتيجة الملنافسة.

و عي :

السيد ة))مراد سبود و عنوانه ا))

 50000 املنصوا) اجزئة  (1035 اقم)

مكناف املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

محل) وفي  (2023 فبراير) (02 بتاايخ)

 1035 اجااي في الطابق السفلي اقم)

مكناف) (50000 (- املنصوا) اجزئة 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1662.

217I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

PONTELEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتماعي للشركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

PONTELEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 80 شااع 

موالي سليما  زاوية شااع الكااة 

الطابق 2 اقم   عي  سعع - - الداا 

العيضاء املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.273025

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام احويل) (2023 يناير) (12 املؤاخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»80)شااع موالي سليما  زاوية شااع)

(- (- 2)اقم) )عي  سعع) الكااة الطابق)

»اقامة) إلى) املغرب«) العيضاء) الداا 

بلبير طابق االول اقم)12)زنقة سانت)

(- (- 11)طابق االول افييرا) بوف شقة)

الداا العيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)3 8579.

218I
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CABINET LGHALI AMINE

WDT TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET LGHALI AMINE
 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA ، 20500،
CASABLANCA MAROC
WDT TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 05 زنقة 

دييكسمود الطابق 1 الشقة 2 
بنجدية - 20500 الداا العيضاء 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

5691 3
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 WDT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسافرين
النقل السياحي
النقل العضائع

االاساليات.
 05 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الشقة) (1 الطابق) دييكسمود  زنقة 
العيضاء) الداا  (20500 (- بنجدية) (2

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
0 3)حصة) (: السيد الزكااي زهير)

بقيمة)100)داهم للحصة).
330)حصة) (: السيد الزكااي منير)

بقيمة)100)داهم للحصة).
330)حصة) (: السيد الزكااي عالء)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) زهير  الزكااي  السيد 
2)حي) 12)شقة) اقامة الرياض عمااة)
الفتم ح ي م)10150)الرباط املغرب.

عنوانه ا)) منير  الزكااي  السيد 
السفلي) طابق  (82 اقم) نازك  اجزئة 
العيضاء) الداا  (20153 الشق) عي  

املغرب.
عنوانه ا)) عالء) الزكااي  السيد 
2)حي) 12)شقة) اقامة الرياض عمااة)
الفتم ح ي م)10150)الرباط املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) زهير  الزكااي  السيد 
2)حي) 12)شقة) اقامة الرياض عمااة)

الفتم ح ي م)10150)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 2  العيضاء) بالداا  التجااية 
فبراير)2023)احت اقم)00855155.

219I

COG

دير نيكوص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

دير نيكوص شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املسيرة 3 
الحي أ اقم  25 الشقة 3 مراكش - 

0000  مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
133177

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
دير) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

نيكوص).
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناء).
عنوا  املقر االجتماعي):)املسيرة)3 
(- مراكش) (3 الشقة) الحي أ اقم) 25)

0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الغازي) و  يدير  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) الغازي  و  يدير  السيد 
مراكش) ( 0000 طاطا) (1 حي النصر)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) الغازي  و  يدير  السيد 
مراكش) ( 0000 طاطا) (1 حي النصر)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)630  1.

220I

UPSILON CONSULTING

P2P IT OUTSOURCING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زاوية شااع عمر الخيام و شااع ععد 

الرحيم بوععيد، الطابق الرابع، 
شقة اقم 20 ، 20250، الداا 

العيضاء املغرب
P2P IT OUTSOURCING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9  زنقة 
أحمد بركات الطابق السفلي اقم 

3 املباايف - 20000 الداا العيضاء 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
571219

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 P2P IT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.OUTSOURCING
غرض الشركة بإيجاز):)االستبانة)
األعمال) لخدمات  خااجية  بمصادا 
التجااية إدااة البرمجة للعنية التحتية)
؛االستبانة) املبلومات) وأنظمة 
املتبلقة) لألنشطة  خااجية  بمصادا 
 ERP(بتنفيذ واكامل أنظمة املبلومات
ERP /)وحلول املشتريات اإللكترونية)
خااجية) بمصادا  االستبانة  ؛)
العنية) بإدااة  املتبلقة  لألنشطة 
وإدااة األنظمة والشعكات) (، التحتية)

،)وإدااة أمن النظام واالستضافة)؛.
زنقة) ( 9 (: عنوا  املقر االجتماعي)
 3 أحمد بركات الطابق السفلي اقم)
العيضاء) الداا  (20000 (- املباايف)

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد أسامة مفتاح):)100)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) مفتاح  أسامة  السيد 
الرقم) مااف  (2 شااع) (03 االندلس)
1 7)عي  الشق)20000)الدااالعيضاء)

املغرب.
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والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) مفتاح  أسامة  السيد 

الرقم) مااف  (2 شااع) (03 االندلس)

1 7)عي  الشق)20000)الدااالعيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 0085761.

221I

fiding(sarl

RELAX TOURS روالكس تورز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

fiding(sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

RELAX TOURS اوالكس اواز 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اجزئة 

املنتزه 2 اقم 187 الطابق الثاني ايت 

والل - 50000 مكناف املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.52635

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2023 يناير) (09 املؤاخ في)

RELAX TOURS)اوالكس اواز شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد معلغ اأسمالها)20.000)داهم)

اجزئة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

املنتزه)2)اقم)187)الطابق الثاني ايت)

والل)-)50000)مكناف املغرب نتيجة)

الملنافسة.

و عي :

السيد ة))فاطمة نافل و عنوانه ا))

الطابق) (187 اقم) (2 املنتزه) اجزئة 

مكناف) (50000 والل) ايت  الثاني 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

اجزئة) وفي  (2023 يناير) (09 بتاايخ)

املنتزه)2)اقم)187)الطابق الثاني ايت)

والل)-)50000)مكناف املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1663.

222I

ACHORA CONSULTING

لي ليدير بروفسيونال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ACHORA CONSULTING

 DB(MARRAKECH(BC 18 N° 30

 DB(MARRAKECH(BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

لي ليدير بروفسيونال شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

منصوا مجمع سكني اقم 57 اقم 

1 حي حرودة - 20800 املحمدية 

املغرب.

حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.2  39

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في) 2)أكتوبر)2022)اقرا حل)

لي) املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

اأسمالها) معلغ  بروفسيونال  ليدير 

مقرها) وعنوا   داهم  (30.000

مجمع) منصوا  اجزئة  اإلجتماعي 

(- حي حرودة) (1 اقم) (57 سكني اقم)

(: املحمدية املغرب نتيجة ل) (20800

املنافسة.

اجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

اقم) (57 اقم) سكني  مجمع  منصوا 

املحمدية) (20800 (- حرودة) حي  (1

املغرب.)

و عي :

و) ايودواو  الدين  عز  السيد ة))

 139 اقامة) العدا  اجزئة  عنوانه ا))

الداا) (20300 الطابق)   (25 اقم)

العيصاء)املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

اجزئة) (: بالتصفية) املتبلقة  الوثائق 

 1 57)اقم) منصوا مجمع سكني اقم)

حي حرودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 12 بتاايخ) باملحمدية  االبتدائية 

دجنبر)2022)احت اقم) 3 2.

223I

CENTRE D’AFFAIRE

VERTEX ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CENTRE D›AFFAIRE

CASA ، 20330، الداا العيضاء 

maroc

VERTEX ENGINEERING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 332 شااع 

ابراهيم اوداني ط 5 ش21 اقامة 

الريحا  - 20330 الداا العيضاء 

املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.5295 7

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2023 يناير) (06 املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

معلغ) (VERTEX ENGINEERING

وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

332)شااع ابراهيم) مقرها اإلجتماعي)

(- اقامة الريحا ) 5)ش21) اوداني ط)

الداا العيضاء)املغرب نتيجة) (20330

ل):)إنبدام نشاط للشركة.

و حدد مقر التصفية ب)332)شااع)

اقامة) ش21) (5 ط) اوداني  ابراهيم 

العيضاء) الداا  (20330 (- الريحا )

املغرب.)

و عي :

السيد ة))ياسي  داوود و عنوانه ا))

حي القدف اوسيع الرقم)110)الطابق)

بنسليما  املغرب) (13000  01 االول)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

 332 (: بالتصفية) املتبلقة  الوثائق 

ش21  (5 ط) اوداني  ابراهيم  شااع 

اقامة الريحا 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 85839.

22 I

ECOGEF

BUILDING MILANISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس 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

BUILDING MILANISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

1 اقم 8 املباايف الداا العيضاء - 

20330 الدااالعيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

570361
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في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING MILANISE
منبش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقااي/اشغال متبددة/اجااة.
زنقة) (13 (: عنوا  املقر االجتماعي)
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)
(- العيضاء) الداا  املباايف  (8 اقم) (1

20330)الدااالعيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الحاجي) عادل  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) الحاجي  عادل  السيد 
 01 07)عمااة) فضاءات السبادة مج)
الهراويي  العيضاء) (03 20)طابق) اقم)

 2900)الدااالعيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) الحاجي  عادل  السيد 
 01 07)عمااة) فضاءات السبادة مج)
الهراويي  العيضاء) (03 20)طابق) اقم)

 2900)الدااالعيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 01 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)303 .
225I

cabinet bidiagh

 INTERNATIONAL GLOBAL
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET BIDIAGH SARL
اقامة ايم اقاطع زنقة اوما و 

امستردام
الداا العيضاء

 INTERNATIONAL GLOBAL
 CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشخص الواحد

اأف املال االجتماعي 10 000 داهم
مقر الشركة اقم 23 شااع عقيد 

عالم حي السالمة 3 طابق اقم 3 حي 
موالي اشيد الداا العيضاء

RC(n° 254221
القرااات) ملحضر  وفًقا  (-I
أكتوبر) (31 في) املتخذة  االستثنائية 
2022)،)قرا الشريك الوحيد لشركة)
 INTERNATIONAL GLOBAL

CONSULTING SARL AU)ما يلي:
-1)الحل االستعاقي للشركة);

تبيي  املصفي السيد بوطيب) (2-
CNI G3860(;(يبقوب)،)حامل اقم

-3)احديد مقر التصفية):)اقم)23 
شااع عقيد عالم حي السالمة)3)طابق)
اقم)3)حي موالي اشيد الداا العيضاء)

;
- )انهاء)والية املسير السيد بوطيب)

يبقوب;)
-5)ابراء)ذمة املدير);)

إلنجاز) املمنوحة  الصالحيات  (6-
اإلجراءات القانونية.

-)ام اإليداع القانوني باملحكمة) (II
بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
02/02/2023)احت اقم)856918. 

باقتعاف املسير
226I

AMAL GHALIL

MBS MERCHANT LINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

AMAL GHALIL
 LOTISS YOUSSRA LISSASFA 58
 58 LOTISS(YOUSSRA(LISSASFA،
20230، CASABLANCA(MAROC
MBS MERCHANT LINES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

ثيودوا دي بانفيل اقامة الريسالة 

حي البائلة الفرنسية محل اقم 12 

املباايف - 20370 الداا العيضاء 

املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 938 1

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام تبيي ) (2023 يناير) (12 املؤاخ في)

السيد ة)) للشركة  جديد  مسير 

مرزوك بنبلي كمسير وحيد

اعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 31 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)856511.

227I

AMAL GHALIL

MBS ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

AMAL GHALIL

 LOTISS YOUSSRA LISSASFA 58

 58 LOTISS(YOUSSRA(LISSASFA،

20230، CASABLANCA(MAROC

MBS ENERGY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 

الرياض 61 شااع اللة الياقوت 

اونكل مصطفى املباني الطابق 

2 اقم81 - 50 20 الداا العيضاء 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.535171

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (09 في) املؤاخ 

املصادقة على):

بابوا) جمال  السيد) ة)) افويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة السيد) ة))بنبلي)

مرزوك بتاايخ)09)يناير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 31 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)97 856.

228I

AMAL GHALIL

MBS ENERGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

AMAL GHALIL
 LOTISS YOUSSRA LISSASFA 58
 58 LOTISS(YOUSSRA(LISSASFA،
20230، CASABLANCA(MAROC

MBS ENERGY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 
الرياض 61 شااع اللة الياقوت 
اونكل مصطفى املباني الطابق 

2 اقم81 - 50 20 الداا العيضاء 
املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.535171
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام تبيي ) (2023 يناير) (09 املؤاخ في)
السيد ة)) للشركة  جديد  مسير 

مرزوك بنبلي كمسير وحيد
اعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 31 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)97 856.

229I

P2EE

SWEETMART TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

P2EE
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زنقة عالل الفا�شي حي املقاومة اقم 
1  الطابق الثالث وجدة ، 60000، 

oujda maroc
SWEETMART TECH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي زنقة عالل 
الفا�شي حي املقاومة اقم 1  الطابق 
الثالث وجدة 60000 وجدة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

 36173
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام تغيير) (2023 فبراير) (01 املؤاخ في)
 SWEETMART«(تسمية الشركة من

. »P2EE«(إلى(»TECH
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)535.

230I

sofoget

moumen de reconstruction
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 moumen de reconstruction
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي سال اقم 2 
حي السالم منطقة جوية الجديدة - 

------ سال املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.13735

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)29)مااف)2010)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»سال اقم)2)حي السالم منطقة جوية)
(« إلى) سال املغرب«) (------ (- الجديدة)
القنيطرة اجزئة)2 2)ك اوالد اوجيه)
القنيطرة) (1 000  -  3 اقم) محل 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بسال بتاايخ)11)ماي)2010 

احت اقم)16912.

231I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

ZA AUTOMOTIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

ZA AUTOMOTIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 32 

شااع 208 عي  قادوف حي املصلى 

فاف - 30000 فاف املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

75335

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 ZA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUTOMOTIVE

اصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

هياكل السيااات

النقل و الخدمات اللوجستية

االستشااات).

 32 اقم) (: عنوا  املقر االجتماعي)

عي  قادوف حي املصلى) (208 شااع)

فاف)-)30000)فاف املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيد زيزو  ععد البالي)

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زيزو  ععد البالي عنوانه ا))

فرنسا)51000)فرنسا فرنسا.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زيزو  ععد البالي عنوانه ا))

فرنسا)51000)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (06 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6066.

232I

Bennani(&(Associes

 INSTITUTION KHALIL
JABRANE

إعال  متبدد القرااات

Bennani & Associes

 ،Marina(Casablanca(B5 ، 20030

الداا العيضاء املغرب

 INSTITUTION KHALIL JABRANE

»شركة املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شااع بئر 

قاسم السوي�شي، الرباط - 10000 

الرباط املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.27707

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)13)يونيو)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اأف) من  املدفوع  غير  الجزء) احرير 

املال الشركة؛

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
مجلس) أعضاء) استقالة  مباينة 

اإلدااة واملدير البام للشركة؛
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تبيي  أعضاء)جدد ملجلس االدااة؛
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
افع من اأف مال الشركة بمساهمة)
ومائتي ) ماليي   ستة  قداها  نقدية 
وواحد وسعبو  ألفا وثالثمائة واثني )
منها) داهما  وأاببو ) 2 6,271,3))
وأاببي ) واثني   ومائة  ماليي   ستة 
عالوة) من  داهم  ((6,001,1 2 
وسعبمائة) ألفي   بإصداا  اإلصداا،)
قيمة) ذات  سهم  واثني ) 2,702))
داهم لكل سهم) (100 اسمية قداها)
أي افع اأف املال نقدا بمعلغ إجمالي)
قداه مائتا  وسعبو  ألف ومائتا )

 270,200))داهم) بإدااج املنحة).
قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

مباينة التنفيذ النهائي للرفع
قراا اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

تبي  املدير البام للشركة
قراا اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�شي) للنظام  التععي  التبديل 

للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يوليوز) (06 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2022)احت اقم)5858.

233I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

MTM INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 STE(OUBOUKS(AUDIT &
CONSEILS

اقم 1 زنقة البابد الفا�شي شااع 
ابن الخطيب الشقة 3 بوامانة ، 

30060، فاف املغرب
MTM INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
عي  حرودة حي ااسي  - 20000 

العيضاء املغرب.
افويت حصص
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اقم التقييد في السجل التجااي 
.503579

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 يونيو) في) 1) املؤاخ 

املصادقة على):
املجيد) ععد  السيد) ة)) افويت 
من) اجتماعية  حصة  (500 ملحلي)
حصة لفائدة السيد) ة)) (500 أصل)
طريق بلمقدم بتاايخ) 1)يونيو)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 02 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)856908.

23 I

LK CONSULTING SARL

PAREDES TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شااع محمد الخامس اقم 5  
الطابق الثاث اقم 18 اطوا  ، 

93000، اطوا  املغرب
PAREDES TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

عالل الفا�شي زنقة 3 اقامة حساين 
اقم    بي  طابقي  - 93000 اطوا  

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
32897

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PAREDES TRAVAUX

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة للعناء

اعمال التشطيب
اعمال الصعاغة.

شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اقامة حساين) (3 عالل الفا�شي زنقة)
اقم)  )بي  طابقي )-)93000)اطوا )

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بشرايط) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد بشرايط عنوانه ا))
 67 شااع الرياض زنقة الحراب اقم)

93000)اطوا  املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بشرايط عنوانه ا))
 67 شااع الرياض زنقة الحراب اقم)

93000)اطوا  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2023)احت اقم)2828.
235I

LK CONSULTING SARL

RDN SOFTWARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شااع محمد الخامس اقم 5  
الطابق الثاث اقم 18 اطوا  ، 

93000، اطوا  املغرب
RDN SOFTWARE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

عالل الفا�شي زنقة 3 اقامة حساين 
اقم    بي  طابقي  - 93000 اطوا  

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

32889

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 RDN (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SOFTWARE

اطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحلول املبلومااية

مختلف الخدمات املبلومااية

بيع و شراء)املواد املبلومااية.......

شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

اقامة حساين) (3 عالل الفا�شي زنقة)

اقم)  )بي  طابقي )-)93000)اطوا )

املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: لحسيني) بسام  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) لحسيني  بسام  السيد 

2)اقم) حي شااع طااق ابن زياد زنقة)

7  93000)مرايل املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) لحسيني  بسام  السيد 

2)اقم) حي شااع طااق ابن زياد زنقة)

93000)مرايل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (08 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2023)احت اقم)2821.

236I

مكتب الدااسات املحاسعااية والتسيير

MBM FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مكتب الدااسات املحاسعااية 
والتسيير

شااع محمد الخامس عمااة بنطالب 
الطابق الثاني املكتب اقم 6 ، 

35100، جرسيف املغرب
MBM FASHION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
بخوشة زنقة اافياللت الطابق 

السفلي بامللك املسمى »املسيرة« - 
35100 جرسيف املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
2 69

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 MBM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FASHION
غرض الشركة بإيجاز):)*)الخياطة

*)التصدير و االستيراد
*)التجااة.

اجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الطابق) اافياللت  زنقة  بخوشة 
(- »املسيرة«) املسمى) بامللك  السفلي 

35100)جرسيف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 50.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: مطبيش) خالد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
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والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) مطبيش  خالد  السيد 
 35100 جرسيف) حمرية  حي 

جرسيف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) مطبيش  خالد  السيد 
 35100 جرسيف) حمرية  حي 

جرسيف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بجرسيف بتاايخ)13)فبراير)

2023)احت اقم)96/2023 1.

237I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

CHJIRAT IMPORT
إعال  متبدد القرااات

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC
CHJIRAT IMPORT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة 

فيرد  اقامة اليسا الشقة اقم ا - 
90000 طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.70091
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)07)فبراير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
البرو�شي) الداودي  السيد  افويت 
اجتماعية) حصة  (50 الحفيظ) ععد 
من أصل)100)حصة لفائدة السيدة)
فبراير) (07 بتاايخ) حفيظة  الشم�شي 

2023
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيدة) للشركة  اخر  مسير  تبيي  

الشم�شي حفيظة

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني من شركة ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية) ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

1:)الذي ينص) بند اقم العند اقم)

الداودي) السيد  افويت  مايلي:) على 

حصة) (50 الحفيظ) ععد  البرو�شي 

حصة) (100 أصل) من  اجتماعية 

حفيظة) الشم�شي  السيدة  لفائدة 

بتاايخ)07)فبراير)2023

2:)الذي ينص) بند اقم العند اقم)

تبيي  مسير اخر للشركة) على مايلي:)

السيدة الشم�شي حفيظة

3:)الذي ينص) بند اقم العند اقم)

القانوني) الشكل  تغيير  مايلي:) على 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم) 26271.

238I

south center of innovation

OULAD ALLOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

south center of innovation

 BLOC 35 N 48 HAY(ESSALAM

 BLOC 35 N 48 HAY(ESSALAM،

14200، Ville(maroc

OULAD ALLOU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اجزئة 

املحمدية  0 اقم 112 - 200 1 

سيدي سليما  املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.3023

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2023 فبراير) (07 في) املؤاخ 
ذات) شركة  (OULAD ALLOU حل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 اأسمالها) معلغ  الوحيد 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 
 -  112 اقم) املحمدية) 0) اجزئة 
املغرب) سليما   سيدي  (1 200

نتيجة اللتوقف عن النشاط.
و عي :

و) القمش  الدين  نصر  السيد ة))
6 )حي اجعيرات الواد) عنوانه ا))اقم)
املغرب) سليما   سيدي  (1 200

كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
اجزئة) وفي  (2023 فبراير) (07 بتاايخ)
 1 200  -  112 الرقم) املحمدية) 0)

سيدي سليما  املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بسيدي سليما  بتاايخ)13 

فبراير)2023)احت اقم)28/2023.

239I

FID ES

 ENERGY TRAFFIC NORTH
AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FID ES
 ES-SEMARA(ES-SEMARA،

72000، ES-SEMARA(MAROC
 ENERGY TRAFFIC NORTH
AFRICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
الوحدة 02 شااع مزواا اقم 30 
الدوا 01 - 70000 البيو  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

  363
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 ENERGY TRAFFIC NORTH

.AFRICA

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع) وشراء) أنواعه  بجميع  البري 

واوزيع الوقود ومواد التشحيم.

اجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

الوحدة)02)شااع مزواا اقم)30)الدوا)

01 - 70000)البيو  املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

هللا) ععد  بن  ولد  املهدي  السيد 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (500  :

للحصة.

 500 (: فابيا ) حسناء) السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

هللا) ععد  بن  ولد  املهدي  السيد 

 96 اقم) (120 مجموعة) عنوانه ا))

اجزئة ليراك)70000)البيو  املغرب.

فابيا  عنوانه ا)) السيدة حسناء)

شااع ابوبكر الصديق اجزئة)  3)حي)

املسيرة)70000)البيو  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

هللا) ععد  بن  ولد  املهدي  السيد 

 96 اقم) (120 مجموعة) عنوانه ا))

اجزئة ليراك)70000)البيو  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (19 بتاايخ) بالبيو   االبتدائية 

2023)احت اقم)3817/2023.
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FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

DOLORES DE CABEZA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 « DOLORES DE CABEZA «

شـــركــــة 

شــركــة ذات الـمــســؤولـيـة الــمــحــدودة

الــمــقـــر االجـتــمـاعــي : اقم 35 داب 

الشرفاء الكعير املواسي  مراكش

االستثنائي) البام  الجمع  إثر  على 

(،2023 يناير) (20 بتاايخ) املنبقد 

 DOLORES DE CABEZA (« لشركة)

اقم) االجتماعي  مقرها  (، ش.م.م.) («

املواسي ) الكعير  الشرفاء) داب  (35
 16.302.700,00 اأسمالها) مراكش،)

داهم،)اقرا ما يلي:)

ازكية عـملية افويت الحصص) (•

بي ) (2023 يناير) (20 التي امت بتاايخ)

األشخاص اآلاية أسما ؤهـم):

Manuel TRISTAN- السيد) (- (

تسبة) فوت  (POLO SANCHEZ
أاببو ) و  إثنا   و  أاببمائة  و  اآلف 

إجتماعية) حصة  ((9  2 

 Manuel Maria ARIAS للسيد)

  .DOMINGUEZ

 Manuel •)قعول إستقالة السيد)

من) (TRISTAN-POLO SANCHEZ
منصعه كمسير للشركة و ابرئته بدو )

احفظ.

 Justo Luis السيد) اثبيت  (•

 ALMENDROS GONZALEZ

 Sara GUERRERO NISTALوالسيدة

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

اإليــــداع الـــــقــــانــــونـــــــي):

وقـد ام اإليداع الـقـانوني للـشركة)

التجااية) باملحكمة  الـضعط  بكتابـة 

احت) (7/02/2023 بتاايخ) بمـراكش 
اقم)0 5  1.

2 1I

CONSEILS EVERNAGE

TAFRAOUT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اوسيع نشاط الشركة)

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

TAFRAOUT SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي دواا الكري 

ستي فاظمة احناوت مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.78 39

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

امت) (2022 أكتوبر) (27 في) املؤاخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

ممو  حفالت

ااجر).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (07 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)552  1.

2 2I

CONSEILS EVERNAGE

SODIRMAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

SODIRMAK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة اقم 

3 اجزئة علي اوحماد اجزئة اقم 

20 جليز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.9 999

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2022 نونبر) (22 املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
اأسمالها) معلغ  (SODIRMAK
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
علي) اجزئة  (3 اقم) شقة  اإلجتماعي 
جليز مراكش) (20 اوحماد اجزئة اقم)
(: مراكش املغرب نتيجة ل) ( 0000  -

اوقف النشاط.
شقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اجزئة) اوحماد  علي  اجزئة  (3 اقم)
  0000 (- مراكش) جليز  (20 اقم)

MARRAKECH)املغرب.)
و عي :

سوسا ) املالك  ععد  السيد ة))
 12 اقم) وزيس  اااكة  عنوانه ا)) و 
املغرب) مراكش  ( 0000 مراكش)

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)768  1.
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AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

RIHAABI S.A.R.L. AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشاط الشركة)

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

 RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN(N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
RIHAABI(S.A.R.L. AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي عند شركة 

NAJIHI CONSULTING اقم 0  
الطابق 5, مكااب األندلس شااع 

أصيلة األطلس فاف - 30000 فاف 
املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.73095
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
املؤاخ في) 0)يناير)2023)امت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
*)صناعة املالبس

*)سلع جلدية
*)صنع املجوهرات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (01 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)5980.

2  I

SAMIR FIDUCIAIRE

WIGLAN BATIMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

SAMIR FIDUCIAIRE
 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,
 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC
WIGLAN BATIMENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل اقم 
1، عمااة 2، املنظر الجميل 3، طريق 

الحاجب، عي  مبزة، مكناف - 
50000 مكناف املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 8021
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام احويل) (2023 يناير) (06 املؤاخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
املنظر) (،2 عمااة) (،1 »محل اقم) من)
عي ) الحاجب،) طريق  (،3 الجميل)
مكناف) (50000 (- مكناف) مبزة،)
أ،) الشقة  »عمااة) ،) إلى) املغرب«)
 50000 (- مكناف) (،3 املنظر الجميل)

مكناف املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)576.
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FIDARCO

الدار البيضاء - سطات للتطوير 
DEVELOPPEMENT SETTAT-

CASABLANCA
تبيي  متصرفي 

FIDARCO
 N°357 Rue(Mostapha(El(Maani
، 30000، Casablanca(MAROC
الداا العيضاء - سطات للتطوير 
DEVELOPPEMENT SETTAT-

CASABLANCA »شركة املساهمة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: داا العاشا 
، شااع فيكتوا هيغو ، حعوف - - 

الداا العيضاء املغرب.
»تبيي  متصرفي «

اقم التقييد في السجل التجااي: 
. 6067

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)08)مااف)2022

خالل) متصرفي   تبيي   اقرا 
السنوات املالية التالية:)

2022 -
األشخاص الطعيبيو :)

السيد ة))السيد مصطفى عمراني)
بصفته ا))متصرف والكائن عنوانه ا))
الطابق) (2001 اقامة الوفاق اقم) ب:)

الثاني امااة)-)الداا العيضاء)املغرب
املمثل) االعتعاايو ) ) األشخاص 

الدائم):)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)27 858.
2 6I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

 SOCIETE POUR LE
 DEVELOPPEMENT DU

 TOURISME ET DES LOISIRS
 S.A. PAR ABREVIATION »

 SODETEL S.A«. AU CAPITAL
SOCIAL DE 2.000.000 DHS

شركة املساهمة
افع اأسمال الشركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

 RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN(N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE POUR LE

 DEVELOPPEMENT DU
 TOURISME ET DES LOISIRS S.A.
 PAR(ABREVIATION » SODETEL
 S.A«. AU(CAPITAL(SOCIAL(DE
DHS 2.000.000 شركة املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7  زنقة 2 
سيدي إبراهيم فاف - 30006 فاف 

املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.20 89

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام) (2022 دجنبر) (28 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) (3.000.000«
 5.000.000« إلى) داهم«) (CAPITAL«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  داهم«)
مع ديو  الشركة املحددة املقداا و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (01 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)5978.
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EUROMED COMPTA-SARL

HIGH ATLAS TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HIGH ATLAS TOURS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة 
املساا اقم 1106 الطابق التالت 
الحي الصناعي مراكش - 0000  

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

132817

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 HIGH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ATLAS TOURS

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النقل السياحي.

عمااة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

املساا اقم)1106)الطابق التالت الحي)

مراكش) ( 0000 (- الصناعي مراكش)

املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

املنصواي) الحكيم  ععد  السيد 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (500  :

للحصة.

 500 (: ابرغوف) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املنصواي) الحكيم  ععد  السيد 

ازيالل) اعانت  اكوتي  دواا  عنوانه ا))

22000)ازيالل املغرب.

السيد ابراهيم ابرغوف عنوانه ا))

املسيرة)2)اافياللت)1)عمااة ف اقم)9 

مراكش)0000 )مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املنصواي) الحكيم  ععد  السيد 

ازيالل) اعانت  اكوتي  دواا  عنوانه ا))

22000)ازيالل املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (31 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)226  1.

2 8I

مكتب التوثيق

ALHOURIA BUSINESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب التوثيق
اطوا  طريق سبتة اقامة حدائق 

مرجا  الطابق االا�شي شقة اقم 3، 
9300، اطوا  املغرب

ALHOURIA BUSINESS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طنجة 
183 شااع ولي البهد مركز نريا 

الطابق االا�شي محا 13 90020 
طنجة املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.32711
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)12)دجنبر)2022)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شااع ولي البهد مركز) (183 »طنجة)
 90020 13 نريا الطابق االا�شي محا)
الطريق) »اطوا   إلى) املغرب«) طنجة 
حدائق مرجا  الطابق) (28 الرئسية)
اطوا ) (93000 د) بلوك  االا�شي 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
دجنبر) (29 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2022)احت اقم)2597.

2 9I

FID ES

Moto Pièces Mar1
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FID ES
 ES-SEMARA(ES-SEMARA،

72000، ES-SEMARA(MAROC
Moto Pièces Mar1 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
الوحدة 02 شااع مزواا اقم 30 
الدوا01 - 70000 البيو  املغرب
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 اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

   39

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 Moto (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Pièces Mar1

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدااجات) غياا  قطع  وبيع  وشراء)

النااية واصالحها.

اجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

 30 اقم) مزواا  شااع  (02 الوحدة)

الدوا01 - 70000)البيو  املغرب).

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: األزهري) مروا   السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) األزهري  مروا   السيد 

17 72000)السمااة) حي الشرف اقم)

املغرب).

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) األزهري  مروا   السيد 

17 72000)السمااة) حي الشرف اقم)

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (25 بتاايخ) بالبيو   االبتدائية 

2023)احت اقم)3876/2023.

250I

FID ES

RYAD TARFAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FID ES

 ES-SEMARA(ES-SEMARA،

72000، ES-SEMARA(MAROC

RYAD TARFAYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي الفيال 

شااع ععد الرحيم بوععيد اقم 78 - 

70050 الطرفاية املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

    3

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 RYAD (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.TARFAYA

اجميد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

؛) عليها) واملحافظة  األسماك  اجهيز 

التقاط وشراء)وبيع وتسويق واستيراد)

األسماك) أنواع  جميع  واصدير 

ومنتجات العحرية األخرى)،)املحلية أو)

املستوادة.

عنوا  املقر االجتماعي):)حي الفيال)

 -  78 شااع ععد الرحيم بوععيد اقم)

70050)الطرفاية املغرب).

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 800 (: اميدا ) اغالنة  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

حصة) (200 (: بلة) سالم  السيد 

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة اغالنة اميدا  عنوانه ا))
32)اقم) شااع مكة اقامة النيل زنقة)

01 70000)البيو  املغرب.
اقم) عنوانه ا)) بلة  سالم  السيد 

 70000 بلوك د حي موالي اشيد) (3 

البيو  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اغالنة اميدا  عنوانه ا))
32)اقم) شااع مكة اقامة النيل زنقة)

01 70000)البيو  املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (25 بتاايخ) بالبيو   االبتدائية 

2023)احت اقم)3883/2023.

251I

FIDPER

شركة كرسيف موطو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDPER

 OUISLANE ، 50080، MEKNES

MAROC

شركة كرسيف موطو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 8 

عمااة ب1 بستا  11 ويسال  - 

50080 مكناف املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.50229

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2023)اقرا حل) 03)فبراير) املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

كرسيف) شركة  الوحيد  الشريك 

 100.000 اأسمالها) معلغ  موطو 

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم)

(- ويسال ) (11 بستا ) عمااة ب1) (8

(: ل) نتيجة  املغرب  مكناف  (50080

ضائقة مالية.

اقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- ويسال ) (11 بستا ) عمااة ب1) (8

50080)مكناف املغرب.)
و عي :

و) الكرسيفي  محمد  السيد ة))
 5 شطر) البمرا   اياض  عنوانه ا))
50080)مكناف) 87)ويسال ) اقم ف)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1657.

252I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

DINESH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
DINESH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة 
11 الطابق   إقامة أم الربيع اقم 

112 اجزئة الصحراء 1 شااع محمد 
السادف - 50000 مكناف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
582 5

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DINESH
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

العناء
أشغال مختلفة)

اجااة حرة.
الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اقم) الربيع  أم  إقامة  الطابق) ) (11
1)شااع محمد) 112)اجزئة الصحراء)

السادف)-)50000)مكناف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بوافرقيع) نبيل  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) بوافرقيع  نبيل  السيد 
 )اجزئة الحرة حي ف ف محمد بن)

ععد هللا)50000)مكناف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) بوافرقيع  نبيل  السيد 
 )اجزئة الحرة حي ف ف محمد بن)

ععد هللا)50000)مكناف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1655.
253I

sofoget

 SOCIETE DE TRANSPORT
 ET DE TRAVAUX DIVERS AL

MANAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 SOCIETE DE TRANSPORT ET DE
 TRAVAUX DIVERS AL MANAYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 129 

شااع سبيد داودي اقم 7 - 000 1 

القنيطرة املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.28889

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (27 في) املؤاخ 

املصادقة على):

نواالدين) السيد) ة)) افويت 

ماموني)10.500)حصة اجتماعية من)

حصة لفائدة السيد) (36. 00 أصل)
يناير) (27 بتاايخ) ماموني  اشيد   ة))

.2023

نواالدين) السيد) ة)) افويت 

2.100)حصة اجتماعية من) ماموني)

حصة لفائدة السيد) (36. 00 أصل)

يناير) (27 بتاايخ) ماموني  محمد   ة))

.2023

نواالدين) السيد) ة)) افويت 

5.600)حصة اجتماعية من) ماموني)

حصة لفائدة السيد) (36. 00 أصل)

يناير) (27 الحعيب ماموني بتاايخ)  ة))

.2023

نواالدين) السيد) ة)) افويت 

2.100)حصة اجتماعية من) ماموني)

حصة لفائدة السيد) (36. 00 أصل)

 27 بتاايخ) ماموني  ععدالرحيم   ة))

يناير)2023.

نواالدين) السيد) ة)) افويت 

2.100)حصة اجتماعية من) ماموني)

حصة لفائدة السيد) (36. 00 أصل)

يناير) (27 ععدهللا ماموني بتاايخ)  ة))

.2023

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)09)فبراير)

2023)احت اقم)296 9.

25 I

sofoget

 SOCIETE DE TRANSPORT
 ET DE TRAVAUX DIVERS AL

MANAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 SOCIETE DE TRANSPORT ET DE
 TRAVAUX DIVERS AL MANAYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
سبيد داودي اقم 7 - 000 1 

القنيطرة املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.28889

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام تبيي ) (2023 يناير) (27 املؤاخ في)
السيد ة)) للشركة  جديد  مسير 

ماموني الحعيب كمسير آخر
اعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)09)فبراير)

2023)احت اقم)296 9.
255I

garrigues maroc, sarlau

sun pack
إعال  متبدد القرااات

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
sun pack »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: دواا 
العاشا صبدة، طريق أكادير، - - 

مراكش املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.68891

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)29)نونبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة املديرين السيد محمد كمال)
الشرايبي) يونس  والسيد  الشرايبي 
(- سانشيز) بيراوسا  ماايو  والسيد 

باييخو.

على) ينص  الذي  (:2 اقم) قراا 

مايلي:)تبيي  السيد أوجينيو زامبرانو)

حامل) الجنسية،) إسعاني  أبوالفيا،)

جواز سفر اقم)PAD01 856،)مديرا.

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اثني ) بمعلغ  املال  اأف  زيادة 

ألف) ومائتي  مليونا  وعشرين 

معلغ) إلى  داهم  ((22,200,000.00 

ألف) ومائتي  مليو   وثالثي   سعبة 

بها) يكتتب  داهم  ((37,200,000.00 

عن طريق احويل الحساب) الشركاء)

الجااي الذي يملكونه مقابل الشركة)

حتى حصصهم).

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

املساهمات

بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

اأف املال

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم) 78  1.

256I

األستاذة مريم الغياتي

BIOSEC

شركة املساهمة

احويل املقر االجتماعي للشركة

األستاذة مريم الغياتي

مكااب باالص،شااع ععدالكريم 

الخطابي ،الطابق الثالث،مكتب 21 

، 33000، فاف املغرب

BIOSEC شركة املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 

 3 شااع محمد الخامس زنقة 

ععدالكريم الخطابي الطابق األول - 

33000 فاف املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.39155
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مقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في)13)شتنبر)2022)ام احويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»اقم) 3)شااع محمد الخامس زنقة)
األول) الطابق  الخطابي  ععدالكريم 

حي) (26« إلى) فاف املغرب«) (33000  -

ميموزا)-)33000)فاف املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (03 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6033.

257I

AL HISBA FISC

ABOU TARBOUSH COFFEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2 EME(ETAGE

 N 6 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

 ABOU TARBOUSH COFFEE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 398 ا 

شااع الزاقطوني - 28810 الداا 

العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

570755

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 ABOU(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TARBOUSH COFFEE

اجااة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واحضير) ،اوزيع  ،بيع،شراء)

املشروبات غير الكحولية الساخنة و)

العاادة).

-)شراء)وبيع و احضير جميع أنواع)

املأكوالت الغذائية والحلويات)،

واملثلجات) املشروبات  اوزيع  (-
بأنواعها وجميع الوجعات الجاهزة)؛.

ا) (398 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
الداا) (28810 (- الزاقطوني) شااع 

العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
معلغ اأسمال الشركة:)1.200.000 

داهم،)مقسم كالتالي:
 6.000 (: بالقائد) ياسي   السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 6.000 (: عدنا ) ياسي   السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ياسي  بالقائد عنوانه ا))9 
702)حي) 7)ش) زنقة احمد املقري ط)
ااسي )20100)الداا العيضاء)املغرب.
عنوانه ا)) عدنا   ياسي   السيد 
ليساسفة الحدائق االلفة عمااة) 1 
شقة)10)مج)16)طابق)2 20232)الداا)

العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحسن بالقائد عنوانه ا))
9)زنقة احمد املقري ط)7)ش)702)حي)
ااسي )20100)الداا العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 03 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)570755.

258I

CABINET CADRE CONSEIL

SOTIRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV(MY(RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SOTIRAD SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي فندق 
صفصاف شااع ابن سيناء وازازات - 

5000  وازازات املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 029
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)19)دجنبر)2022)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
سيناء) ابن  شااع  »فندق صفصاف 
املغرب«) وازازات  ( 5000 (- وازازات)
(- زاكواة) والل  ايت  اجمو  »دواا  إلى)

7723 )زاكواة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 االبتدائية بزاكواة بتاايخ)

2023)احت اقم)7 .

259I

nadorligneconsulting

 NADOR LIGNE
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  ممثل قانوني للشركة

nadorligneconsulting
الناضوا ، 62000، الناضوا املغرب
 NADOR LIGNE CONSULTING
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 
عريض مجموعة اقم 01 شااع 
ااويمة اقم  50 الطابق األول 

الناظوا - 62000 الناظوا املغرب.
»تبيي  ممثل قانوني للشركة«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.23391

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
واعبا) (2023 فبراير) (06 في) املؤاخ 
تبيي ) اقرا  جدد  لتبيي  مسير ين))

املمثل ين))القانوني ين):)
-)ملبلم زكرياء

 NADOR LIGNE  -
ذات) شركة  (CONSULTING
مقرها) الكائن  املحدودة  املسؤولية 
مجموعة) حي عريض  اإلجتماعي ب:)
اقم) 50  ااويمة  شااع  (01 اقم)
 62000 الناظوا) األول  الطابق 

الناظوا املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)23391

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالناضوا بتاايخ)13)فبراير)

2023)احت اقم)5329.
260I

fiduciaire(abrouki(khadija

CHANTI HAMZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab doukkala imm habouss N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
CHANTI HAMZA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ازبزط اقم 
3 مراكش - 0000  مراكش املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.120885
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا حل) (2023 يناير) (25 املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 CHANTI HAMZA(الشريك الوحيد
معلغ اأسمالها)10.000)داهم وعنوا )
 3 اقم) ازبزط  اإلجتماعي  مقرها 
املغرب) مراكش  ( 0000 (- مراكش)

نتيجة ل):)عدم الربم.
و حدد مقر التصفية ب عمااة)10 
اقم)1)برج الزيتو  املحاميد)-)0000  

مراكش املغرب.)
و عي :

و) شنطي  حمزة  السيد ة))
برج) (1 اقم) (10 عمااة) عنوانه ا))
مراكش) ( 0000 املحاميد) الزيتو  

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)717  1.
261I
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ASMAA MEDIA GROUP

SMT INDUSTRIE
إعال  متبدد القرااات

ASMAA MEDIA GROUP
بلوك) الرومي  صهيب  شااع 
العيضاء،) البرنو�شي  (20 الرقم) (39

20000،)العيضاء)املغرب
»شركة ذات) (SMT INDUSTRIE
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد«
شااع) االجتماعي:) مقرها  وعنوا  
عمااة) (7 جميلة) لحريزي  مكداد 
مجموعة)12)بوستا )6)الداا العيضاء)

-).)الداا العيضاء)املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي:)
.19 257

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في) 2)دجنبر)2021

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تسمية السيد ازيق املبطي كمسير)

جديد لشركة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 1 التالي) للبنوا   البمل  مقر  تغيير 
شااع الغواا اقامة الياسمي  اقم ب)

135)سيدي مومن الداا العيضاء
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  النظام االسا�شي
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي لشركة
على) ينص  الذي  اقم) 1:) بند 

مايلي:)تسيير الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 05 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2022)احت اقم) 80728.
262I

ESQUISSE VERTE

ESQUISSE VERTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ESQUISSE VERTE

97 زنقة البرغاا الطابق 3 مرف 
السلطا  الدااالعيضاء ، 20000، 

الداا العيضاء املغرب
ESQUISSE VERTE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 97 زنقة 
البرعاا الطابق 3 مرف السلطا  

الدااالعيضاء - 20000 الداا 
العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.375835
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 دجنبر) (25 في) املؤاخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ESQUISSE الوحيد) الشريك  ذات 
VERTE)معلغ اأسمالها)20.000)داهم)
زنقة) (97 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا  
السلطا ) مرف  (3 الطابق) البرعاا 
الدااالعيضاء)-)20000)الداا العيضاء)
املغرب نتيجة ل):)تبذا مواصلة عمل)

الشركة عدم ايجاد زبائن.
زنقة) (97 و حدد مقر التصفية ب)
السلطا ) مرف  (3 الطابق) البرعاا 
الدااالعيضاء)-)20000)الداا العيضاء)

املغرب.)
و عي :

و) بسيبس  محمد  السيد ة))
 8 شقة) اطوا   زنقة  (2 عنوانه ا))
حسا  الرباط)10020)الرباط املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)8787.

263I

EUROMED COMPTA-SARL

H2MR Acier
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar

 QI(Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

H2MR Acier شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 138 

دواا القايد حربيل مراكش - 0000  

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

133173

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 H2MR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Acier

شراء) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع واوزيع جميع انواع الفوالد

-)التجااة في مواد العناء)

-)جمع وادوير جميع انواع الحديد)

واملباد .).
عنوا  املقر االجتماعي):)اقم)138 

  0000 (- دواا القايد حربيل مراكش)

مراكش املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

معلغ اأسمال الشركة:)1.000.000 

داهم،)مقسم كالتالي:

 2.500 (: اهدوني) مو�شي  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 2.500 (: بوكبعة) حمو  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

 2.500 (: االفقااي) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

السيد احال اجاي):)2.500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) اهدوني  مو�شي  السيد 

 31 اقم) (6 الشطر) مراكش  ابواب 

مراكش)0000 )مراكش املغرب.

عنوانه ا)) بوكبعة  حمو  السيد 

839)مراكش) اجزئة بن ااشفي  اقم)

0000 )مراكش املغرب.

السيد هشام االفقااي عنوانه ا))

22)اسيل) اقامة مرجانة) 0)شقة ب)

مراكش)0000 )مراكش املغرب.

عنوانه ا)) اجاي  احال  السيد 

فيال)   ا  (8 الشطر) مراكش  ابواب 

مراكش)0000 )مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) اهدوني  مو�شي  السيد 

 31 اقم) (6 الشطر) مراكش  ابواب 

مراكش)0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)628  1.

26 I

DAMO CONSULTING SARL

RAINBOW CAR
إعال  متبدد القرااات

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 5 

 TANGER(tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

RAINBOW CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شااع 

عما  اقم 68 الطابق االا�شي - - 

طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

. 8 69

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)06)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
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على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
 1000 افويت) على  املوافقة  مايلي:)
الراسمال) تشكل  اجتماعية  حصة 
الكلي للشركة في ملك السيد البافية)

اضوا  لفائدة السيد الكراات يحي
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) محسن  دامج  السيد  استقالة 
مهام التسيير وتبيي  السيدة الكراات)
سلمى مسيرة وحيدة للشركة ودالك)

ملدة غير محددة
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اوقع) الشركة  وثائق  و  عقود  جميع 
من طرف املسيرة القانونية للشركة)
السيدة الكراات سلمى او من طرف)
السيد) للشركة  الوحيد  الشريك 

الكراات يحي)
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

مالئمة القانو  االسا�شي للشركة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:7 اقم) بند 
مايلي:)ااسمال الشركة حدد في معلغ)
 1000 الى) مقسمة  داهم  (100000
100)داهم للحصة) حصة اجتماعية)
الواحدة كلها في ملك السيد الكراات)

يحي
على) ينص  الذي  (:13 اقم) بند 
الكراات) السيدة  اصعحت  مايلي:)
للشركة) الوحيدة  املسيرة  سلمى 

ودالك لفترة غير محددة
على) ينص  الذي  (:16 اقم) بند 
جميع عقود و وثائق الشركة) مايلي:)
الوحيدة) املسيرة  طرف  من  اوقع 
او) سلمى  الكراات  السيدة  للشركة 
للشركة) الوحيد  الشريك  من طرف 

السيد الكراات يحي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم) 26265.
265I

OUHAMMID MOHAMED

 4ROUES»4غو غباغسيو «
REPARATIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

OUHAMMID MOHAMED

 IMM 8 APPT 3 AL

 KHOUZAMA 7 LISSASSFA

 CASABLANCA،( 20230،

CASABLANCA MAROC

  ROUES»غعاغسيو ») غو 

ذات) شركة  (REPARATIONS

املسؤولية املحدودة

شااع) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

لزالب،الطابق) اقامة  املجاتي  احمد 

العيضاء) الداا  املبااف  (8 اقم) (،1

20370)الداا العيضاء)املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي)

. 560153

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام تبيي ) (2022 نونبر) املؤاخ في) 0)

مسير جديد للشركة السيد ة))مهالل)

ععد الرزاق كمسير وحيد

اعبا لقعول استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857800.

266I

مكتب الصابري

TECMOFER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مكتب الصابري

شااع مولي إسماعيل زنقة أكدير 

أبراج طنجة بلوك1الطابق الثالث 

اقم29 طنجة ، 90000، طنجة 

املغرب

TECMOFER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

الشاوية شااع يوسف ابن ااشفي  

زنقة اشيد ا�شى الطابق   اقم 21 - 

90000 طنجة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 اقم التقييد في السجل التجااي : 
131597

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 شتنبر) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TECMOFER
اعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجااة املبدينية والخشب.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
ااشفي ) ابن  يوسف  شااع  الشاوية 
زنقة اشيد ا�شى الطابق) )اقم)21 - 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: حميد) جوهري  السيد 
حصة بقيمة)1.000)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) حميد  جوهري  السيد 
طنجة) (90000 الغربية) البوامة 

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) حميد  جوهري  السيد 
طنجة) (90000 الغربية) البوامة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
أكتوبر) (25 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2022)احت اقم)12003.
267I

LA DILIGENCE COMPTABLE

KM ASCENSEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE

16 زنقة ععد البزيز الثبالبي شااع 
عالل بن ععد هللا الطابق الثاني 
املكتب اقم  1 فاف ، 30000، 

فاف املغرب
KM ASCENSEUR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 1 زنقة 
بوليفيا إقامة السالم طريق صفرو - 

30000 فاف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
75269

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 KM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASCENSEUR
اركيب و) (: غرض الشركة بإيجاز)

إصالح جميع أنواع املصاعد).
 1 اقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
طريق) السالم  إقامة  بوليفيا  زنقة 

صفرو)-)30000)فاف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) اأسمال  معلغ 

100.000,00)داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: السيد املصطفى خوجا)
حصة بقيمة)100,00)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى خوجا عنوانه ا))
طريق) النخيل  اياض  اجزئة  (132

ايموزاا فاف)30000)فاف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى خوجا عنوانه ا))
طريق) النخيل  اياض  اجزئة  (132

ايموزاا فاف)30000)فاف املغرب



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023)الجريدة الرسمية   3908

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (02 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)5999.

268I

achaa lahcen

 SOCIETE DE REALISATION

 DE TRAVAUX

 TOPOGRAPHIQUES ET

)CADASTRAUX (SRTTC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

achaa lahcen

 RES. DABIB, 2 EME(ETAGE

 APP(N°05, RUE(KHALID(BEN

 EL(OUALID, GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE DE REALISATION DE

 TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

 (ET(CADASTRAUX (SRTTC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اجزئة 

االزدهاااقامة ابن سينا البمااة 8 

الشقة 2 مراكش 0000  مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.20915

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2023 يناير) (17 املؤاخ في)

 SOCIETE DE REALISATION DE

 TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

ET CADASTRAUX (SRTTC))شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

 250.000 اأسمالها) معلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 

سينا) ابن  االزدهاااقامة  اجزئة 

  0000 مراكش) (2 الشقة) (8 البمااة)

مراكش املغرب نتيجة اللعجز.

و عي :

و) احميداني  احمد  السيد ة))
عنوانه ا))شااع ععد الكريم الخطابي)
الشقة) 2  ب  بلوك  اقية  عمااة 
0000 )مراكش املغرب كمصفي) ة))

للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
اجزئة) وفي  (2023 يناير) (17 بتاايخ)
 8 البمااة) سينا  ابن  االزدهاااقامة 

الشقة)-)0000 )مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)699  1.

269I

MAY CONSULTING

PORTE MONNAIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MAY CONSULTING
7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 
20300، الدااالعيضاء املغرب

PORTE MONNAIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 7 شااع 
املالزم فرناند ال فيليت 7 شااع 

املالزم فرناند ال فيليت الداا العيضاء 
20300 الداا العيضاء املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.376067
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 01)شتنبر) املؤاخ في)
ذات) شركة  (PORTE MONNAIE
اأسمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
ال) فرناند  املالزم  شااع  (7 اإلجتماعي)
فيليت)7)شااع املالزم فرناند ال فيليت)
20300)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب نتيجة اليقاف التشغيل.
و عي :

 SABAH السيد ة))
MACHKOURI)و عنوانه ا))01)شااع)
 20000 لطيفي مكي ايس نجمة) 1 
كمصفي) ة)) املغرب  العيضاء) الداا 

للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

شااع) (7 وفي) (2022 شتنبر) (01 بتاايخ)

شااع) (7 فيليت) ال  فرناند  املالزم 

املالزم فرناند ال فيليت الداا العيضاء)

20300)الداا العيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 28 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

شتنبر)2022)احت اقم)839321.

270I

FOGHAL GESTION SARL AU

FOGHAL ROUTIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FOGHAL GESTION SARL AU

 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES

MAROC

FOGHAL ROUTIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب اقم 

0  الطابق 5 مكااب األندلس زنقة 

أصيال اجزئة اإلدايسية - 30000 

فاف املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

75 25

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FOGHAL ROUTIER

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة)-العناء.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

األندلس) مكااب  (5 الطابق) ( 0 اقم)

(- اإلدايسية) اجزئة  أصيال  زنقة 

30000)فاف املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: الفغالي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) الفغالي  محمد  السيد 
حي) بلفرج  أحمد  زنقة  (336 اقم)

األدااسة)0 300)فاف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) الفغالي  محمد  السيد 
حي) بلفرج  أحمد  زنقة  (336 اقم)

األدااسة)0 300)فاف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6166.

271I

GROUP ALMASTY S.L

GROUP ALMASTY S.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

GROUP ALMASTY S.L

 77RUE MOHAMED SMIHA

 10 EME(ETAGE(APPT(N°57 ،

20330، CASABLANCA(Maroc

GROUP ALMASTY S.L شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 10 الشقة 

57 - 000 2 الداا العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 



3909 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
571167

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GROUP ALMASTY S.L
أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اجاا البقااات.
زنقة) (77 (: عنوا  املقر االجتماعي)
محمد سميحة الطابق)10)الشقة)57 

- 000 2)الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة القدميري مااية عنوانه ا))
 15)شااع بئرانزاا  عمااة الحدائق)
العيضاء) الداا  املبااف  شقة) )

20520)الداا العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة القدميري مااية عنوانه ا))
 15)شااع بئرانزاا  عمااة الحدائق)
العيضاء) الداا  املبااف  شقة) )

20520)الداا العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857673.

272I

CABINET ZOUINE ET ASSOCIES

NOW INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET ZOUINE ET ASSOCIES
 ،BD(EMILE(ZOLA ، 20000 1

CASABLANCA MAROC
NOW INVEST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7  زنقة 
ايت واير الطابق الرابع الشقة 19 
بواكو  الداا العيضاء - 20000 

الداا العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

571133
في) مؤاخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 NOW (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.INVEST SARL
اقتناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) املساهمات  إدااة  أو  امتالك  أو 
أنواع) أو  التجااية  الشركات  جميع 
عن) االستحواذ  ؛) األخرى) الشركات 
أو) االندماج  أو  االكتتاب  طريق 
جميع) اعادل  أو  الشراء) أو  الفصل 
األسهم أو السندات أو الوحدات أو)
املستحقات أو الكمعياالت أو األوااق)
املالية األخرى)؛)املساعدة أو الوساطة)
املتخصصة) والخدمات  والشعكات 
؛) االستثماا) ببمليات  املتبلقة 
التي) القابضة  الشركات  خدمات 
تبمل بشكل أسا�شي في حيازة األوااق)
املالية) أو غيرها من حقوق امللكية))
للشركات واملؤسسات لغرض امتالك)

حصص مسيطرة.
زنقة) ( 7 (: عنوا  املقر االجتماعي)
 19 الشقة) الرابع  الطابق  واير  ايت 
بواكو  الداا العيضاء)-)20000)الداا)

العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 2.500 (: الفرد) الحسن  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة)

 2.500 (: اظريف) ادايس  السيد 
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) الفرد  الحسن  السيد 
 09 ش) (03 زنقة انتري كاسترو ط) (1

20000)الداا العيضاء)املغرب.
ادايس اظريف عنوانه ا)) السيد 
 9 شقة) (2 طابق) كروا   زنقة  (120
زاوية اميل زوال)20000)الداا العيضاء)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) الفرد  الحسن  السيد 
 09 ش) (03 زنقة انتري كاسترو ط) (1

20000)الداا العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 07 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)-.

273I

BUREAU ESSOUFYANI

 DELPHINUS SEAFOOD
TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اوسيع نشاط الشركة)

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

 DELPHINUS SEAFOOD
TRADING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي اجزئة 

برادوا إقامة لال نرمي  الرقم 53 - 
70000 البيو  املغرب.
اوسيع نشاط الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.36  3

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
امت) (2023 فبراير) (02 في) املؤاخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

و) الطازجة  األسماك  تسويق 

املجمدة،)مااياج.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (10 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)015 .

27 I

ZARNACH PROMO(-(زاناش برومو

 ZARNACH - زرناش برومو
PROMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 ZARNACH - زاناش برومو

PROMO

21 زنقة أبو ععدهللا نافع 

إقامة بن عمر الطابق   الشقة 

10 الدااالعيضاء ، 20250، 

الدااالعيضاء املغرب

 ZARNACH - زاناش برومو

PROMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21 زنقة 

أبو ععدهللا نافع إقامة بن عمر 

الطابق   الشقة 10 الدااالعيضاء 

املغرب - 20250 الدااالعيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

569531

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 دجنبر) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)زاناش)

.ZARNACH PROMO(-(برومو

اإلنباش) (: غرض الشركة بإيجاز)

البقااي.
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زنقة) (21 (: عنوا  املقر االجتماعي)
أبو ععدهللا نافع إقامة بن عمر الطابق)
(- املغرب) الدااالعيضاء) (10 الشقة) ( 

20250)الدااالعيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: ععدالحق) زانيني  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد زانيني ععدالحق عنوانه ا))
 15 اقم) (1 أ زنقة) بلوك  املكانسة) )
املغرب) العيضاء) الداا  الشق  عي  

70 20)الداا العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زانيني ععدالحق عنوانه ا))
 15 اقم) (1 أ زنقة) بلوك  املكانسة) )
املغرب) العيضاء) الداا  الشق  عي  

70 20)الداا العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بالداا العيضاء)بتاايخ)-)احت)

اقم)-.

275I

الركيبي

NOUN IRRIGATION

إعال  متبدد القرااات

الركيبي
كلميم ، 81000، كلميم املغرب

NOUN IRRIGATION »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة 7 

بلوك د ايرت البليا كلميم - 81000 
كلميم املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.3039
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)16)يناير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

الحصص) بيع  (1- اقم) قراا 
مايلي:) ينص على  الذي  االجتماعية:)
500)حصة اجتماعية من طرف) بيع)
السيدة لال لطيفة االداي�شي الحاملة)
لفائدة) (JA1060 5 اقم) ب.ت.و  ل 
السيد لحسن حماد الحامل لب.ت.و)

. JA1  658(اقم
االمضاء:) و  التسيير  (2- اقم) قراا 
اسقالة) مايلي:) على  ينص  الذي 
من) االداي�شي  لطيفة  لال  السيدة 
االبقاء) و  مسير،) كمساعد  مهامها 
كمسير) حماد  لحسن  السيد  على 
االعتماد) ام  كما  للشركة،) وحيد 
الوحيد للسيد لحسن) على االمضاء)
حماد لدى جميع االدااات البمومية)
و الخاصة و كذا املؤسسات املالية و)

العنكية ملدة غير محددة.)
-3تغيير الشكل القانوني) قراا اقم)
مايلي:) على  ينص  الذي  للشركة:)
املسؤولية) التحويل من شركة ذات 
الى شركة ذات املسؤولية) املحدودة 

املحدودة بشريك وحيد.)
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
حماد) لحسن  السيد  الحصص:)

100000.00)داهم.)
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
حماد) لحسن  الراسمال:السيد 

1000حصة.)
على) ينص  الذي  (:8 اقم) بند 
السيد لحسن حماد) التسيير:) مايلي:)

مسيروحيد للشركة.)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) بند 
شركة ذات) القانوني:) الشكل  مايلي:)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (26 بتاايخ) بكلميم  االبتدائية 

2023)احت اقم)516.

276I

MELIUS CONSULTING

HILTI MAROC S.A
تبيي  ائيس مجلس اإلدااة

MELIUS CONSULTING

اقم 9  ، زنقة سبد إبن أبي وقاص ، 
الطابق الثاني ، مكتب اقم 3 ألزاف 

لواين، 20120، الداا العيضاء 
املغرب

HILTI MAROC S.A »شركة 
املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 
آندوسعااك ، الطريق الثانوية 1015 

، سيدي مؤمن - 00 20 الداا 
العيضاء املغرب.

»تبيي  ائيس مجلس اإلدااة«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.50853
اإلدااي) البام  الجمع  إطاا  في  (

املؤاخ في)09)فبراير)2023
املباني) خير  السيد  تبيي   اقرا 

مبتز قاسم محمد
 HILTI ائيسا ملجلس إدااة شركة)

MAROC S.A
بتاايخ:)28)دجنبر)2022

له) املخولة  الصالحيات  واتمثل 
فيما يلي:)ائيس مجلس اإلدااة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)63 858.

277I

FLASH ECONOMIE

POLYNEGOCE INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

POLYNEGOCE INVEST شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 56،زنقة 
ابن الوعنا  عي  السعع - 20000 

الداا العيضاء املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.197823

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2017 يناير) (03 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 POLYNEGOCE الوحيد) الشريك 

 100.000 اأسمالها) معلغ  (INVEST

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 

(- 56،زنقة ابن الوعنا  عي  السعع)

الداا العيضاء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)عدم وجود اي نشاط اجااي.

56،زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

 20000 (- السعع) عي   الوعنا   ابن 

الداا العيضاء)املغرب.)

و عي :

و) الجزولي  هشام  السيد ة))

اجزئة) الشاطئ  ممر  (10 عنوانه ا))

الداا العيضاء) (20000 بوقدير ع ف)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 03 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2017)احت اقم)622875.

278I

FLASH ECONOMIE

REVOLUTION CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

REVOLUTION CALL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

ICE : 003049123000004
اقم التقييد في السجل التجااي 

193 5

افويت حصص

اعبا لتفويت الحصص:

الحصص) افويت  على  املوافقة 

األيوبي إلى السيد) من السيد زكرياء)

حصة) ( 00 إلى) يصل  األيوبي  املكي 

بتاايخ)02/01/2023.
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الحصص) افويت  على  املوافقة 

من السيد عمر امزواا إلى السيد املكي)

بتاايخ) 350حصة  إلى) يصل  األيوبي 

.02/01/2023

بتاايخ) البام  للجمع  اعبا 

على) ويوافق  يأذ   (02/01/2023

عمليتي افويت الحصص

املال:) اأف  من  (6 املادة) تبديل 

املساهم) األيوبي  املكي  السيد  أصعم 

الوحيد ومالك)1000)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (26 االبتدائية بالجديدة بتاايخ)

2023)احت اقم)29681

279I

EL ADARISSA CONSEILS

DIYAR MAHIRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

EL ADARISSA CONSEILS

 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL

 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC

DIYAR MAHIRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

البثمانية، املنطقة اإلدااية، الطابق 

الثالث،  اوطي ) بني مالل 23000 

بني مالل املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.12383

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام احويل) (2023 يناير) (27 املؤاخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»اجزئة البثمانية،)املنطقة اإلدااية،)

مالل) بني  الثالث،) اوطي )) الطابق 

23000)بني مالل املغرب«)إلى)»اجزئة)

مالل) بني  ميزاني   (3 اقم) (5 لحلو)

23000)بني مالل املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بعني مالل بتاايخ)08)فبراير)

2023)احت اقم)62 1.
280I

FLASH ECONOMIE

Ste frères taryou
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Ste frères taryou شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 596 
الطابق 1 شااع حسن 2 احداف - 

53100 ازاو املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 711

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام احويل) (2021 نونبر) (28 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حسن) شااع  (1 الطابق) (596 »اقم)
املغرب«) ازاو  (53100 (- احداف) (2
 5 010 (- الحمام) مركز  »ايغزة  إلى)

الخنيفرة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) بتاايخ) 2) بخنيفرة  االبتدائية 

2023)احت اقم)2023/ 2.
281I

garrigues maroc, sarlau

Rodamon Marroc
إعال  متبدد القرااات

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Rodamon Marroc »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 1 أمسافة 
عسويل، اقم 32 - - مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.76603

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)20)أكتوبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد ألبراو بولو إزكييردو)
وألبرت بولو إيعاا من منصعيهما كمدير)

للشركة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بشكل) يتصرفو   كمديرين  التبيي  
فرانسيسكو) السيد  عن  منفصل 
إسعاني،) مواطن  كابريرو،) خيسوف 
ومحل إقامته في كالي سا  ماايو)28،)
وجواز) إسعانيا،) مدايد،) (1º،(28004
السيد) (،PAN751538 اقم) سفر 
من) لواينزو  غوميز  لويس  خوا  
إقامته) ومحل  اإلسعانية،) الجنسية 
 P06،(، (في كالي غوايريز سوالنا،)اقم
وجواز) إسعانيا،) مدايد،) (28036
السيد) (،PAB0 2972 اقم) سفر 
(، (Gysbreght Willem Her Ekker
إقامة) محل  وله  (، هولندي) مواطن 
 Calle(Móstoles( ،( 14( ،( 28002 في)
اقم) وجواز سفر  (، إسعانيا) (، مدايد)
والسيد لويس ميغيل) (NN7JPF819
(، إسعاني) مواطن  (، بوزويلو) كواال 
 Calle(Tupolev(،(4(،(ومحل إقامته في
Brunete 28690)،)مدايد)،)إسعانيا)،)

 .PA0 98 12(وجواز سفر اقم
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  اقم) 1:) بند 

مايلي:)إدااة الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)787  1.

282I

EUROMED COMPTA-SARL

SIRPEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm
 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SIRPEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة 
املساا اقم 1106 الطابق التالت 
الحي الصناعي مراكش - 0000  

مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
133091

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIRPEL
مقاولة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

العناء)و االشغال البمومية)
-مهندف استشااي

-مكتب العحت والدااسات.
عمااة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
املساا اقم)1106)الطابق التالت الحي)
مراكش) ( 0000 (- الصناعي مراكش)

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: مجاط) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) مجاط  هشام  السيد 
الرقم) 26  ف  حرف  (1 املسيرة)

مراكش)0000 )مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه ا)) مجاط  هشام  السيد 

الرقم) 26  ف  حرف  (1 املسيرة)

الرقم) ف  حرف  (1 املسيرة) مراكش 

 26)مراكش مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (07 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)532  1.

283I

CONSEILS EVERNAGE

 MARRAKECH-EXCLUSIVE

EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

 MARRAKECH-EXCLUSIVE

EVENTS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : املسيرة 1 

د إقامة مبروكة اقم  6  شقة 18 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.122609

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا) (2022 نونبر) في) 1) املؤاخ 

 MARRAKECH-EXCLUSIVE حل)

مسؤولية) ذات  شركة  (EVENTS

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ)
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

د إقامة) (1 مقرها اإلجتماعي املسيرة)

مراكش) (18 شقة) مبروكة اقم) 6 )

نتيجة) املغرب  مراكش  ( 0000  -

اللتوقف التام عن النشاط.

و عي :

و) بويحياوي  يوسف  السيد ة))

د إقامة مبروكة) (1 املسيرة) عنوانه ا))
  0000 مراكش) (15 شقة) اقم) 6 )

مراكش املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

 1 2022)وفي املسيرة) بتاايخ) 1)نونبر)

 18 شقة) د إقامة مبروكة اقم) 6 )

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (26 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)115  1.

28 I

OUHAMMID MOHAMED

 4ROUES »4غو غباغسيو«

REPARATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

OUHAMMID MOHAMED

 IMM 8 APPT 3 AL(KHOUZAMA

 7 LISSASSFA(CASABLANCA،

20230، CASABLANCA(MAROC

  ROUES »غو غعاغسيو «

REPARATIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 شااع 

احمد املجاتي اقامة لزالب،الطابق 

1، اقم 8 املبااف الداا العيضاء 

20370 الداا العيضاء املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.560153

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 نونبر) في) 0) املؤاخ 

املصادقة على):

مهالل) ياسي   السيد) ة)) افويت 

270)حصة اجتماعية من أصل)330 

حصة لفائدة السيد) ة))ععد الرزاق)

مهالل بتاايخ) 0)نونبر)2022.

مهالل) ياسي   السيد) ة)) افويت 

 330 حصة اجتماعية من أصل) (60

حصة لفائدة السيد) ة))حسن مهالل)

بتاايخ) 0)نونبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857800.

285I

FLASH ECONOMIE

MULTIGRAIN SUCCURSALE
شركة التوصية البسيطة
تبيي  مسير جديد للشركة

 SOCIETE MULTIGRAIN

SUCCURSALE

دواا البسيالت الخيايطة، برشيد 

 RC6119 السجل التجااي

 SUCCURSALE DE LA

“SOCIETE“MULTIGRAIN
اأسمال الشركة :30.000.000،00 

داهم

املقر االجتماعي: الداا العيضاء إيما  

املركز ملتقى زنقة الساحة وشااع 

موالي ععد الرحما  مكتب 62 الداا 

العيضاء

القته) اسمي  عقد  بمقت�شى 

فركت) الزهراء) فاطمة  األستاذة 

 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  موثقة 

محضر) احرير  ثم  دجنبر2022،)

املنبقد) االستثنائي  البام  الجمع 

الشريك) قرا  (.2022.12.06 بتاايخ)

 MULTIGRAIN شركة) في  الوحيد 

SUCCURSALE)ما يلي):

ععد) السيد  استقالة  (•

مهامه) من  الدين،) جمال  الحميد 

كمسير مشترك للشركة.

محمد) السيد  تبيي   (•

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  بنزاكوا 

محدودة.)

وبالتالي ام تغيير الفصول)11)و)13 

من القواني  األساسية للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  ام  قد  و 

االبتدائية) املحكمة  ضعط  كتابة 

بتاايخ) 1  (1330 ببرشيد احت اقم)

دجنبر2022)السجل التجااي)6119. 

للنشر و اإليداع

286I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

PLASTICAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U

اقم  23، شااع فلسطي  حي 
القدف 2 ش 2 ، 25000، خريعكة 

املغرب
PLASTICAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 87 
الطابق 1 اجزئة الشمس املدينة 

سيدي حجاج واد حساا ايط مليل - 
0 296 الدااالعيضاء املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 11311
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 شتنبر) (02 في) املؤاخ 

املصادقة على):
جيها  بلخضر) افويت السيد) ة))
حصة اجتماعية من أصل) 33  (8 
جواد ايت) حصة لفائدة السيد) ة))

كيطي بتاايخ)02)شتنبر)2022.
افالد) اشيد  السيد) ة)) افويت 
 333 حصة اجتماعية من أصل) (83
جواد ايت) حصة لفائدة السيد) ة))

كيطي بتاايخ)02)شتنبر)2022.
طااق بنشااي) افويت السيد) ة))
 333 حصة اجتماعية من أصل) (83
جواد ايت) حصة لفائدة السيد) ة))

كيطي بتاايخ)02)شتنبر)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 18 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)0 6 85.
287I

nabiq mohammed

sama negoce
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

nabiq mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
sama negoce شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عي  

الحوت اغرم لبالم القصيعة عي  
الحوت اغرم لبالم القصيعة 23000 

قصعة اادلة املغرب.
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افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 77.

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام) (2022 يناير) (02 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 

من) أي  داهم«) (1.900.000«

 2.000.000« إلى) داهم«) (CAPITAL«

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  داهم«)

مع ديو  الشركة املحددة املقداا و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) اادلة  بقصعة  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم) 1.

288I

garrigues maroc, sarlau

 Instituto Valenciano de 

Competividad Empresarial
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إغالق فرع اابع لشركة أجنبية

garrigues(maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

 Instituto Valenciano de 

 Competividad Empresarial

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: املدينة 

اإلدااية 9 اكتوبر البرج 2 زنقة 

الديموقراطية الرقم 77 - 6018   

فالنسيا اسعانيا.

»إغالق فرع اابع لشركة أجنبية«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.757 7

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

اقرا) (2022 أبريل) في) 0) املؤاخ 

 Instituto لشركة) اابع  فرع  إغالق 

 Valenciano de Competividad

 Instituto تسميته) (Empresarial

 Valenciano de Competividad

في) عنوانه  والكائن  (Empresarial
219،)زاوية بوليفااد زاكتوني املغرب)

-)-)الداا العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يونيو)2022)احت اقم)78 827.

289I

nabiq mohammed

sama negoce
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  ممثل قانوني للشركة

nabiq mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
sama negoce »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: عي  
الحوت اغرم لبالم القصيعة عي  

الحوت اغرم لبالم القصيعة 23000 
قصعة اادلة املغرب.

»تبيي  ممثل قانوني للشركة«
اقم التقييد في السجل التجااي: 77.
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
واعبا) (2022 يناير) (02 في) املؤاخ 
تبيي ) اقرا  جدد  لتبيي  مسير ين))

املمثل ين))القانوني ين):)
-)املهاجر ععدالكريم

-)اوقعلي محمد)
ذات) شركة  (sama negoce  -
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
اإلجتماعي) مقرها  الكائن  الوحيد 
 23000 عي  الحوت اغرم لبالم) ب:)

قصعة اادلة املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)77
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 13 بتاايخ) اادلة  بقصعة  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم) 1.

290I

موثق محمد االداي�شي

BRILLO CERAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع اابع للشركة

موثق محمد االداي�شي

الحي االدااي الوالية، شااع املهدي 

بن بركة، قرب مسجد محمد 

السادف. اطوا  ، 0 930، اطوا  

املغرب

BRILLO CERAME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 87  شااع 

الداا العيضاء - 93000 اطوا  

املغرب.

إنشاء فرع اابع للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.17615

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في)02)يناير)2023)اقرا إنشاء)

التسمية) احت  للشركة  اابع  فرع 

BRILLO CERAME)و الكائن بالبنوا )

جماعة ملعااكيي ،)دواا اوالد سليما )

 -  .13.5 كلمتر) خريعكة،) طريق  (،

من) املسير  و  املغرب  برشيد  (26100

طرف السيد ة))مرو  اضوا .

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (27 بتاايخ) ببرشيد  االبتدائية 

2023)احت اقم)135.

291I

موثق محمد االداي�شي

BRILLO CERAME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع اابع للشركة

موثق محمد االداي�شي

الحي االدااي الوالية، شااع املهدي 

بن بركة، قرب مسجد محمد 

السادف. اطوا  ، 0 930، اطوا  

املغرب

BRILLO CERAME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 87  شااع 

الداا العيضاء - 93000 اطوا  

املغرب.

إنشاء فرع اابع للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.32689

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في)02)يناير)2023)اقرا إنشاء)

التسمية) احت  للشركة  اابع  فرع 

BRILLO CERAME)و الكائن بالبنوا )

جماعة ملعااكيي ،)دواا اوالد سليما ،)

 -  .13.5 كلمتر) (، خريعكة) طريق 

املسير من) و  املغرب  برشيد  (26100

طرف السيد ة))مرو  اضوا .

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (06 بتاايخ) بتطوا   االبتدائية 

2023)احت اقم)0062.

292I

porte voiture et logistique et mecanique

 porte voiture et logistique

et mecanique
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 porte voiture et logistique et

mecanique

و حدد 61 مفترق شااع اللة 

الياقوت و مصطفى املباني اقم 69 

الطابق 2 الدااالعيضاء، 20250، 

الدااالعيضاء املغرب

 porte voiture et logistique et

mecanique شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 مفترق 

شااع اللة الياقوت و مصطفى 

املباني اقم 69 الطابق 2 - 20263 

الدااالعيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 39105

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

 2022 يوليوز) (22 في) املؤاخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  اقرا 

 porte voiture et املحدودة)

معلغ) (logistique et mecanique
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

شااع مفترق  (61 اإلجتماعي) مقرها 
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اللة الياقوت و مصطفى املباني اقم)
69)الطابق)2 - 20263)الدااالعيضاء)
الشركة) اصفية  (: ل) نتيجة  املغرب 

طواعية.
 61 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
مفترق شااع اللة الياقوت و مصطفى)
 20263  -  2 الطابق) (69 املباني اقم)

الدااالعيضاء)املغرب.)
و عي :

و) بشرواي  محمد  السيد ة))
زنقة جو  فيليب ااموه) (1 عنوانه ا))
95320)سا  لوه فرنسا)20600)سا )

لوه فرنسا كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 22 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

شتنبر)2022)احت اقم)838570.

293I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»AGRI SONYA«
إعال  متبدد القرااات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»AGRI SONYA« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 
دواا املباشات، فخدة أوالد 

إسماعيل،جماعة أوالد أحسي ، - - 
الجديدة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.18739
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)23)يناير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بيع املواد) (- تغيير نشاط الشركة إلى:)
الفالحية.)-)نقل العضائع للغير.)-)بيع)

الحعوب الفالحية.)كراء)األليات.

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

بقبة) من:) الشركة  مقر  نقل  مايلي:)

 9 الشقة) (،6 اجزئة النخيل) (،3 اقم)

املباشات،) دواا  الجديدةإلى:) و2،)

أوالد) أوالد إسماعيل،جماعة  فخدة 

ياسي ) السيدين  وتبيي   أحسي ،)

كمسيرين) فوزي  وأحمد  فوزي 

للشركة.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:1-2 اقم) بند 

مايلي:)-)نشاط الشركة)-)مقر الشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالجديدة بتاايخ)02)فبراير)

2023)احت اقم)29712.

29 I

االعالنات االدااية والقانونية للشركات املغربية

AHRED TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

شركة AHRED TRANS ش.م.م 

اأسيس شركة 

بموجب عقد عرفي محرا بتاايخ)

06/02/2023

األسا�شي) القانو   إنشاء) ام  (

والعيانات) (AHRED TRANS لشركة)

هي على النحو التالي)

AHRED TRANS(:االسم(-

)املقر االجتماعي:)دواا الخربة أوالد)

ميمو  سيدي بيبي اشتوكة ايت باها

)نشاط الشركة:)نقل املستخدمي )

لحساب الغير

ملدة:)ام احديد مدة الشركة في)99 

عاما ابتداء)من ااايخ اأسيسها.

االجتماعي:) الرأسمال  (

 100000.00)داهم )

الشركاء:)السيد:)ابراهيم اهرض و)

السيد محمد اهريض

التسيير السيد:)ابراهيم اهرض

يناير) (01 من) السنة االجتماعية:)

الى)31)دجنبر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
بتاايخ) بإنزكا   االبتدائية 

13/02/2023)احت اقم)317
التجااي) بالسجل  التسجيل  اقم 

هو:)27925
295I

QAMAR EI YARI

QAMAR EL YARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة
اسم الشركة املؤسسة قمر اليااي 
نوعها شركة محدودة املسؤولية 
وعنوا  مقرها االجتماعي اياض 

موالي إسماعيل اقم 598 
اامنصوات مراكش

19 132 اقم التقييد في السجل 
التجااي

بمقت�شى) (17/01/2023 مراكش)
عقد عرفي/)عقد موثق مؤاخ في)…

..)ام إعداد القانو  األسا�شي ل)»)
شكل الشركة«)باملميزات التالية:

شكل) املسؤولية  محدودة  شركة 
الشركة)

)…)…)قمر اليااي.)تسمية الشركة)
صانع) بإيجاز  الشركة  غرض 

فسااي  أو فستا  مخصص
 598 اياض موالي إسماعيل اقم)
املقر) عنوا   مراكش  اامنصوات 

االجتماعي
املدة التي اأسست من أجلها) (99

الشركة)
10000)معلغ اأسمال الشركة

50)الحصص البينية)
الشخصية) الشركاء) أسماء)
اليااي) ابراهيم  السيد  والبائلية 
06)حرف) وعناوينه ا لساكن الشطر)

د اقم)156)اامنصوات مراكش
وعناوينها) قمر  حليمة  السيدة 
لساكن الشطر)06)حرف د اقم)156 

اامنصوات مراكش)
على الشركاء)اوزيع األنصعة)

 156 اقم) د  حرف  (06 الشطر)
مسيري) أسماء) مراكش  اامنصوات 
الشركة الشخصية والبائلية السيد)

ابراهيم اليااي

 2023 يناير) (17 بتاايخ) بمراكش 

باملحكمة) (132 19 اقم) احت 

التجااية ام اإليداع القانوني

296I

االعالنات االدااية والقانونية للشركات املغربية

SYSTEMA VENDING

إعال  متبدد القرااات

شركة SYSTEMA VENDINGذ.م.م

تغيير في شركة

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املتبلق) (2021 يونيو) (7 في) املؤاخ 

للشركة) املقر االجتماعي  بتحويل  (1-

التوقيع) (3-. تغيير اسم الشركة) (2-  .

اقراما يلي احويل املقر) (. االجتماعي)

االجتماعي الحالي للشركة من شااع)

الجيش امللكي عمااة)32)اقم)1)اداات)

املنطقة) (8 أكادير الى حي أصيلة اقم)

الجهادية.) دشيرة  تسيال  الصناعية 

 N&U من) الشركة  اسم  تغيير 

 SYSTEMA VENDING(الى(MAROC

,)استبادة صالحيات التوقيع الوحيد)

الى املسير السيد سبيد عواد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (06 بتاايخ) باكادير  التجااية 

اقم) (,107991: اقم) احت  (2022

التسجيل بالسجل التجااي):37685.

الرأسمال االجتماعي:) (: مبلومات)

 600.000.00)ستة مائة ألف داهم))

ألف) 6000)  ستة  على  مقسمة 

حصة اجتماعية بمائة داهم للحصة)

انسب إلى كل شريك بما يتناسب مع)

اشتراكااه وهي كما يلي السيد سبيد)

اجتماعية)) حصة  عواد) 6000)

السيد سبيد عواد مسير) (: التسيير)

بتوقيع وحيد ملدة غير محدودة.)

297I
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غرين فواد

غرين فورد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

غرين فواد
زنقة 3 بدا اسياب غوتي انفا 
الدااالعيضاء ، 20060، الداا 

العيضاء املغرب
غرين فواد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي زنقة 3 بدا 

اسياب غوتي انفا الدااالعيضاء - 
20060 الدااالعيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

2295 1
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام تغيير) (2021 شتنبر) (22 املؤاخ في)
تسمية الشركة من)»غرين فواد«)إلى)
»غرين فواد ميد ااو  هوايل غوتي)

الدااالعيضاء«).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 22 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

شتنبر)2021)احت اقم)793663.
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غرين فواد

غرين فورد ميد تاون هوتيل 
غوتي الدارالبيضاء

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

احويل املقر االجتماعي للشركة

غرين فواد
زنقة 3 بدا اسياب غوتي انفا 
الدااالعيضاء ، 20060، الداا 

العيضاء املغرب
غرين فواد ميد ااو  هوايل غوتي 
الدااالعيضاء شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 3 بدا 

اسياب غوتي انفا الدااالعيضاء - 
20060 الدااالعيضاء املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.2295 1

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

املؤاخ في)22)شتنبر)2021)ام احويل)

للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 

انفا) اسياب غوتي  بدا  (3 »زنقة) من)

20060)الدااالعيضاء) الدااالعيضاء)-)

املغرب«)إلى)»22)زنقة)2)اجزئة ااينيس)

الدااالعيضاء) شااع املسيرة الخضراء)

- 20060)الدااالعيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 22 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

شتنبر)2021)احت اقم)793663.
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KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

CAMILYS CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

185شااع ععد املومن وليلي بااك 

الطابق3 اقم 11 ، 20360، الداا 

العيضاء املغرب

CAMILYS CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق 2 اقم 3 املباايف 

- 20000 الداا العيضاء املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 5 323

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام) (2023 فبراير) (07 في) املؤاخ 

قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 

 CAPITAL« أي من) داهم«) (90.000«

عن) داهم«) (100.000« إلى) داهم«)

إدماج احتياطي أو أاباح أو) (: طريق)

عالوات إصداا في اأف املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858310.

300I

بوليفيد

BRAIKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

بوليفيد

شااع محمد السادف اقامة داا 

ملا ، 000 2، الجديدة املغرب

BRAIKI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21 الطابق 

السفلي اجزئة انوا فيصل - 000 2 

الجديدة املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.7633

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2022 نونبر) (15 املؤاخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

معلغ) (BRAIKI ذات الشريك الوحيد)

وعنوا ) داهم  (10.000 اأسمالها)

مقرها اإلجتماعي)21)الطابق السفلي)

اجزئة انوا فيصل)-)000 2)الجديدة)

ااسمال) خسااة  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.

 21 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

(- الطابق السفلي اجزئة انوا فيصل)

000 2)الجديدة املغرب.)

و عي :

و) كحلي  بوشبيب  السيد ة))

الطابق السفلي اجزئة) (21 عنوانه ا))

انوا فيصل)000 2)الجديدة املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

نونبر) (30 االبتدائية بالجديدة بتاايخ)

2022)احت اقم)73 29.
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ASMAA MEDIA GROUP

AIWIG CONTRACTORS
إعال  متبدد القرااات

ASMAA MEDIA GROUP

بلوك) الرومي  صهيب  شااع 

العيضاء،) البرنو�شي  (20 الرقم) (39

20000،)العيضاء)املغرب

 AIWIG CONTRACTORS

املحدودة) املسؤولية  ذات  »شركة 

ذات الشريك الوحيد«

شااع) االجتماعي:) مقرها  وعنوا  

عمااة) (7 جميلة) لحريزي  مكداد 

مجموعة)12)بوستا )6)الداا العيضاء)

-)-)الداا العيضاء)املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي:)

. 59  5

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)06)يوليوز)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

الى) االجتماعي  املقر  احويل  مايلي:)

البنوا  التالي)01)شااع الغواا اقامة)

الياسمي  اقم ب)110)سيدي مومن

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  النظام االسا�شي

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املقر االجتماعي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

نونبر)2022)احت اقم)6529 8.
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CYH

STE HOBARES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CYH

 RUE 15 JAMAL(EDDINE

 AFGHANI 1ER(ETAGE(N°3

 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
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STE HOBARES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 12 زنقة 

املدينة املنواة وجدة 60000 وجدة 

املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.15521

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا) (2022 يونيو) (29 في) املؤاخ 

ذات) شركة  (STE HOBARES حل)

اأسمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا   داهم  (100.000

املنواة) املدينة  زنقة  (12 اإلجتماعي)

نتيجة) املغرب  وجدة  (60000 وجدة)

لقفل التصفية.

و عي :

و) عمراني  هللا  ععد  السيد ة))

وجدة) (60000 وجدة) عنوانه ا))

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

زنقة) (12 وفي) (2022 يونيو) (29 بتاايخ)

وجدة) (60000 املدينة املنواة وجدة)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (09 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)2335.
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ASMAA MEDIA GROUP

SMT INDUSTRIE
إعال  متبدد القرااات

ASMAA MEDIA GROUP

بلوك) الرومي  صهيب  شااع 

العيضاء،) البرنو�شي  (20 الرقم) (39

20000،)العيضاء)املغرب

»شركة ذات) (SMT INDUSTRIE

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد«

 01 االجتماعي:) مقرها  وعنوا  

شااع الغواا اقامة الياسمي  اقم ب)

الداا العيضاء) (- (- 135)سيدي مومن)

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي:)

.19 257

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)27)دجنبر)2021

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

احمد) طرف  من  حصة  (1000 بيع)

الكعيد لفائدة ازيق املبطي

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تسيير) من  احمد  الكعيد  استقالة 

الشركة

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  النظام االسا�شي

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
ااسمال الشركة

على) ينص  الذي  اقم) 1:) بند 

مايلي:)تسيير الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

يونيو)2022)احت اقم)827675.

30 I

OFFICE NOTARIAL

RIRAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

OFFICE NOTARIAL

 rue(al(mortada, étage 1 appt 1, 1

 bd(du 09 avril, palmier ، 20000،

casablanca maroc

RIRAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : زنقة 

الجياللي غفيري اجزئة اقم 1عي  

السعع - 20000 الداا العيضاء 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي -.

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (26 في) املؤاخ 

املصادقة على):

ابزو) خديجة  السيد) ة)) افويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.800

السيد) ة)) لفائدة  حصة  (2.550

امعااك أمااير بتاايخ)26)يناير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858167.
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OFFICE NOTARIAL

RIRAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

OFFICE NOTARIAL

 rue(al(mortada, étage 1 appt 1, 1

 bd(du 09 avril, palmier ، 20000،

casablanca maroc

RIRAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

الجياللي غفيري اجزئة اقم 1عي  

السعع - 20000 الداا العيضاء 

املغرب.

افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي -.

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (26 في) املؤاخ 

املصادقة على):

ابزو) خديجة  السيد) ة)) افويت 

150)حصة اجتماعية من أصل)750 

حصة لفائدة السيد) ة))احمد أمااير)

بتاايخ)26)يناير)2023.

أمااير) محمد  السيد) ة)) افويت 

150)حصة اجتماعية من أصل)50  

حصة لفائدة السيد) ة))احمد أمااير)

بتاايخ)26)يناير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858167.

306I

abdelhakim el kadiri

 SOCIETE IMMOBILIERE

HAMZA
شركة املساهمة

حل شركة

abdelhakim el kadiri

 rue ibn lhakam 3eme  1 

 etage( n°9( bourgogne،( 20040،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE

طوا) املساهمة في  شركة  (HAMZA

التصفية)

3)محج) وعنوا  مقرها اإلجتماعي)

مونصو انفا)-)الداا العيضاء)املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي)

ال �شيء.

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا) (2023 فبراير) (11 في) املؤاخ 

 SOCIETE املساهمة) شركة  حل 

معلغ) (IMMOBILIERE HAMZA
وعنوا ) داهم  (20.000 اأسمالها)

مونصو) محج  (3 اإلجتماعي) مقرها 

نتيجة) املغرب  العيضاء) الداا  (- انفا)

 17/95 ل):)عدم املالئمة مع القانو )

بشركة) املتبلق  (78/12  20/05,

املساهمة.

محج) (3 و حدد مقر التصفية ب)

مونصو ابفا)-)الدااالعيضاء)املغرب.)

و عي :

الحكيم) املستشااععد  السيد ة))
زاوية) القاداي بودشيش و عنوانه ا))

ط) صدقي  محمد  وزنقة  انفا  شااع 

الدااالعيضاء) (20250  6 اقم) الثاني 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم ال �شيء.

307I
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DO CONSULTING

OPTIC POUR TOUS 2
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

DO CONSULTING
 30bd Ain Taoujatate Résidence

 le(Colisée 4éme(Étage,
 Quartier(Bourgogne، 20100،

CASABLANCA MAROC
OPTIC(POUR(TOUS 2 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي التقسيم 
الفرعي مدينة الرحمة – قطبة 

39 – الجماعة القروية داا بوعزة – 
إقليم نواصر - 20000 الداا العيضاء 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
5761

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام تغيير) (2023 يناير) (26 في) املؤاخ 
 OPTIC POUR«(تسمية الشركة من
 »MATCH GLASSES«(إلى(»TOUS 2

.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858052.

308I

N2M CONSEIL-SARL

ASB DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشاط الشركة)

N2M CONSEIL-SARL
 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
ASB DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي حي اوالد 
لحسن اقم 08 - 62000 الناظوا 

املغرب.
اوسيع نشاط الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.21393

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في)27)يناير)2023)امت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

املياه) اوزيع  و  اصدير  استيراد 

املبدنية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

االبتدائية بالناضوا بتاايخ) 1)فبراير)

2023)احت اقم) 533.

309I

Fiduciaire Hayef

ste Pressing Millenium Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Fiduciaire Hayef

 Bd Driss Ben Bouchaib Kissariat

 Benkachour 1er(Etage, Appt

 N°14 * Telephone 05 36 71 03

93 *، 60000، Oujda(Maroc

 ste Pressing Millenium Sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شااع 

محمد ععده عمااة السبادة الرقم 

18 - 60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.30767

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 دجنبر) (30 في) املؤاخ 

 ste Pressing Millenium Sarl حل)

شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ)
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

مقرها اإلجتماعي شااع محمد ععده)

 60000  -  18 عمااة السبادة الرقم)

التي) اللخسائر  نتيجة  املغرب  وجدة 

اتكعدها آلشركة.

و عي :

ععد الجليل الليااني و) السيد ة))

الحسن) شااع  اإلنااة  حي  عنوانه ا))

الثاني الرقم)2 60000)وجدة املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
شااع) وفي  (2022 دجنبر) (30 بتاايخ)
الرقم) السبادة  عمااة  ععده  محمد 

18 - 60000)وجدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)87 2.
310I

FIDUCIAIRE AL QODS

MED 85 PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

MED 85 PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
محمد الخامس إقامة 7 الرقم 6 

23000 بني مالل -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13693

 22 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 شتنبر)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 MED بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

85 PROMO
اشغال) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

مختلفة
منبش عقااي

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 6 الرقم) (7 إقامة) الخامس  محمد 

23000)بني مالل)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)
النعاش) محمد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
سيدي جابر) (03 النجاح) اجزئة  ب:)

23000)بني مالل املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
-).)»شركة ذات مسؤولية محدودة)
(. بصفتها) الوحيد«) الشريك  ذات 

والكائن مقرها اإلجتماعي ب:).).).).
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:).
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
النعاش) محمد  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
سيدي جابر) (03 النجاح) اجزئة  ب:)

23000)بني مالل املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.13693
311I

STE DAK IFNI

STE SAADA BIO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA(MAROC، 73000

maroc الداخلة
STE SAADA BIO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي عالل 

بن ععد هللا اقم  15 الداخلة . 
الداخلة 73000 الداخلة املغرب.
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افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.18023

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2021 دجنبر) (21 في) املؤاخ 

املصادقة على):

سبداني) السيد) ة)) افويت 

حصة اجتماعية من) (500 الجيالني)

حصة لفائدة السيد) ة)) (500 أصل)

ععد القادا الجيالني بتاايخ)21)دجنبر)

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 23 بتاايخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

دجنبر)2021)احت اقم)2090.

312I

FLASH ECONOMIE

YOUSRA REALTIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

 YOUSRA(REALTIES « « 

SARL.A.U

احويل املقر االجتماعي للشركة

-)بمقت�شى قراا املساهم الوحيد،)

بتاايخ) 1  العيضاء،) بالداا  املؤاخ 

(، املسماة) للشركة  (، (2022 دجنبر)

شركة) (« (YOUSRA REALTIES («

للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

االجتماعي) مقرها  والكائن  الوحيد،)

بالداا العيضاء،)71)شااع انفا،)إقامة)

(،28 اقم) الخامس  الطابق  جاسم،)

للشركة) االجتماعي  املقر  احويل  ام 

للبنوا  التالي:)الداا العيضاء،)أوملاف)
زاوية) الواود،) زنقة  أوفيس،129)

اقم) مكتب  املنصوا،) يبقوب  شااع 

28،)الطابق الخامس.)

وبذالك ام تبديل العند)“)5)“)من)

النظام األسا�شي للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 

 03 بتاايخ) العيضاء،) بالداا  التجااي 

فبراير)2023،)احت اقم) 85708. 

لالستخالص و النشر

313I

FLASH ECONOMIE

YOUSRA BUILDING
شركة التوصية البسيطة

احويل املقر االجتماعي للشركة

 YOUSRA( BUILDING( « (« (
SARL.A.U

احويل املقر االجتماعي للشركة
-)بمقت�شى قراا املساهم الوحيد،)
بتاايخ) 1  العيضاء،) بالداا  املؤاخ 
(، املسماة) للشركة  (، (2022 دجنبر)
شركة) (« (YOUSRA BUILDING («
للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
االجتماعي) مقرها  والكائن  الوحيد،)
انفا،) شااع  (71 العيضاء،) بالداا 
(، الخامس) الطابق  جاسم،) إقامة 
للشركة) االجتماعي  املقر  احويل  ام 
للبنوا  التالي:)الداا العيضاء،)أوملاف)
زاوية) الواود،) زنقة  أوفيس،129)
اقم) مكتب  املنصوا،) يبقوب  شااع 

28،)الطابق الخامس.)
)و بذالك ام تبديل العند)“) )“)من)

النظام األسا�شي للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) العيضاء،) بالداا  التجااي 
فبراير)2023،)احت اقم)857930. 

لالستخالص و النشر

31 I

FLASH ECONOMIE

ADVALUE IMMO
شركة التوصية باألسهم 

احويل املقر االجتماعي للشركة

 ADVALUE( IMMO( « («
SARL.A.U

احويل املقر االجتماعي للشركة
-)بمقت�شى قراا املساهم الوحيد،)
بتاايخ) 1  العيضاء،) بالداا  املؤاخ 
املسماة) للشركة  (، (2022 دجنبر)
شركة) (« (ADVALUE IMMO« (،
للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 
االجتماعي) مقرها  والكائن  الوحيد،)
بالداا العيضاء،)71)شااع انفا،)إقامة)
(،25 اقم) الخامس  الطابق  جاسم،)
للشركة) االجتماعي  املقر  احويل  ام 

للبنوا  التالي:)الداا العيضاء،

)أوملاف أوفيس،129)زنقة الواود،)
مكتب) زاوية شااع يبقوب املنصوا،)

اقم)28،)الطابق الخامس.)
)و بذالك ام تبديل العند)“)5)“)من)

النظام األسا�شي للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  ام 
 07 بتاايخ) العيضاء،) بالداا  التجااي 
فبراير)2023،)احت اقم)73 857. 

لالستخالص و النشر

315I

STE ANGLE DE GESTION SARL

HEALTH FITNESS CLUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شااع أحمد الحريزي اجزئة 

التمسماني اقم 6 اقامة باايس- أ 
اطوا  ، 93000، اطوا  املغرب

HEALTH FITNESS CLUB شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عي  ملول 

كراج اجزئة زهراء 3-2 - اطوا  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
32929

 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

HEALTH FITNESS CLUB
قاعة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الرياضة
عي ) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
ملول كراج اجزئة زهراء)2-3)-)اطوا )
-املدة التي اأسست من أجلها الشركة)

 سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
 1.000 وصف موجز لها واقييم لها:)

داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))دينا قرشلي بصفته ا))
مسيرة والكائن عنوانه ب:)شااع ععد)
 93000  93 اقم) الطريس  الخالق 

اطوا  مغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
-)هيلتي فتنيس كلوب)»شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
والكائن) مسيرة  بصفتها  الوحيد«)
مقرها اإلجتماعي ب:)عي  ملول كراج)
اطوا ) (93000  3-2 زهراء) اجزئة 

مغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)32929
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))دينا قرشلي بصفته ا))
شااع) والكائن عنوانه ب:) (QUALITE
ععد الخالق الطريس اقم)93 93000 

اطوا  مغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.32929
316I

RK CONSULTING GROUPE

EL FARRAJ CARREAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RK CONSULTING GROUPE
شااع ععد الكريم الخطابي اقامة 
جواد 109 عمااة ب شقة  3 كليز
EL FARRAJ CARREAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 في طوا التصفية)
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 
سفلي اقم 80 ت5 امنصوات - 

0000  مراكش املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.105365

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 22)دجنبر) املؤاخ في)
 EL شركة ذات املسؤولية املحدودة)
FARRAJ CARREAUX)معلغ اأسمالها)
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
ت5  (80 اإلجتماعي متجر سفلي اقم)
0000 )مراكش املغرب) (- امنصوات)

نتيجة ل):)املنافسة.
متجر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- امنصوات) ت5) (80 اقم) سفلي 

0000 )مراكش املغرب.
و عي :

و) الفراج  سوكينة  السيد ة))
ت5  (80 متجر سفلي اقم) عنوانه ا))
املغرب) مراكش  ( 0000 امنصوات)

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (17 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)5 6.
317I

zagora consulting sarl

DRAA INJAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشاط الشركة)

zagora consulting sarl
اقم119 شااع محمد 

الخامس ، 7900 ، زاكواة 
املغرب--------------------

DRAA INJAZ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي دواا 

ازاوت امكروت زاكواة - 7602  
زاكواة املغرب.

اوسيع نشاط الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.1529

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)25)يناير)2023)امت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
وإنشاء) الطرقية  -1االشغال 

األعمال الفنية
-2نقل العضائع لحساب الغير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (06 االبتدائية بزاكواة بتاايخ)

2023)احت اقم)2 .
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HELP ENTREPRISE

TJ CORPORATE
إعال  متبدد القرااات

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES ،

20290، CASABLANCA(MAROC
TJ CORPORATE »شركة 

املساهمة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 196 شااع 
السفير بن عائشة الصخوا السوداء 

- - الداا العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.571859

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)30)نونبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
لتباونية) القانوني  الشكل  احويل 
 TJ مساهمة) شركة  الى  اجااتي 

 Corporate S-A
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 TJ للشركة) اسا�شي  القانو   احيي  

 Corporate S-A
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
علي) برئاسة  ادااي  مجلس  انتخاب 
شاطر و مديرها زكرياء)بهعاز و الكااعة)

خديجة العاهلي)
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير الشكل القانوني)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858387.
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BB NETWORKS

BB NETWORKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

BB NETWORKS
زنقة نيجريا عمااة 30 متجر اقم 3 ، 

0، الرباط املغرب
BB NETWORKS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 00  شااع 
الحسن الثاني شقة 5 الطابق 2 
ديوا الجامع - - الرباط املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.160517

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام احويل) (2023 يناير) املؤاخ في) 2)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 5 الثاني شقة) الحسن  شااع  ( 00«
الرباط) (- (- الجامع) ديوا  (2 الطابق)
 30 »زنقة نيجريا عمااة) إلى) املغرب«)

متجر اقم)3)-)-)الرباط املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) بتاايخ) 1) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)1237.
320I

مكتب الحسابات ح ل

SOCIETE JAAFARIYINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشاط الشركة)

مكتب الحسابات ح ل
20 شااع الداخلة الطابق االول قرية 
الجماعة ، 30 20، الداا العيضاء 

املغرب
SOCIETE JAAFARIYINE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي بقبة 
السالم الزنقة 2 الرقم 58 عي  
السعع - 20250 العيضاء املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.22 287
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)26)نونبر)2022)امت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
املحالت) كراء) و  عقااي  منبش 

لالستبمال التجااي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 02 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 85679 .

321I

INFOPLUME

CORAIL SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

INFOPLUME
9 1 شااع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 اقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

CORAIL SPA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي فيال بشائر 
الخير سيدي بوخااي اقم 8 - 90000 

طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
81089

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام تغيير) (2022 12)دجنبر) املؤاخ في)
 »CORAIL SPA«(تسمية الشركة من
 »DETROIT BEAUTY CENTER«(إلى

.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (06 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)21-1822 262.
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INFOPLUME

SOTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

INFOPLUME
9 1 شااع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 اقم 17 ، 90000، طنجة 
املغرب

SOTIC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
القدف حي إبوا زنقة    اقم 1 - 

90000 طنجة املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 56 3

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام) (2023 يناير) (19 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) (1.990.000«
 2.000.000« إلى) داهم«) (CAPITAL«
اقديم حصص) (: عن طريق) داهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (06 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم) 23-182 262.

323I

ديوا  االستاذ بناصر الصغير

BEAUTE MARSIENNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ديوا  االستاذ بناصر الصغير
61،شااع موالي ععد الرحما  اقامة 
منة هللا II مكتب اقم 1 القنيطرة، 

000 1، القنيطرة املغرب
BEAUTE MARSIENNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  26-2 

زنقة اميرة عائشة 000 1 القنيطرة 
-

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
66255

 22 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2022 غشت)

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

BEAUTE MARSIENNE

-)غرض الشركة بإيجاز:)مؤسسة)

البناية بالجمال

 2 -26 عنوا  املقر االجتماعي:) (-
زنقة اميرة عائشة)000 1)القنيطرة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

مريم) ميموني  السيد ة)) (-

بصفته ا))مسيرة والكائن عنوانه ب:)

 16 6 )شااع عمر بن الخطاب شقة)

اكدال)10000)الرباط املغرب

امال) ميموني  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريكة والكائن عنوانه ب:)

 16 6 )شااع عمر بن الخطاب شقة)

اكدال)10000)الرباط املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

ذات) »شركة  مريم) ميموني  (-

بصفتها مسيرة) املسؤولية املحدودة«)

 2 -26 والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)
القنيطرة) (1 000 زنقة اميرة عائشة)

املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-

الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

مريم) ميموني  السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)

6 )شااع عمر بن الخطاب شقة) ب:)

16)اكدال)10000)الرباط املغرب

امال) ميموني  السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)

6 )شااع عمر بن الخطاب شقة) ب:)

16)اكدال)10000)الرباط املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2022 شتنبر) (15 بتاايخ)

.66255
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ACHORA CONSULTING

ازدهار انجنييرين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ACHORA CONSULTING

 DB(MARRAKECH(BC 18 N° 30

 DB(MARRAKECH(BC 18 N°

 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

ازدهاا انجنييرين شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 شااع 

اللة يقوت الطابق 2 الرقم 62 - - 

الداا العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.5062 5

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2022 ماي) في) 0) املؤاخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

انجنييرين) ازدهاا  الوحيد  الشريك 

داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 

شااع) (61 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا  

 -  -  62 الرقم) (2 الطابق) اللة يقوت 

(: ل) نتيجة  املغرب  العيضاء) الداا 

املنافسة وضبف االمكانيات.

و حدد مقر التصفية ب)61)شااع)

 -  62 الرقم) (2 الطابق) يقوت  اللة 

20300)الداا العيضاء)املغرب.)

و عي :

و) النبانعي  نجيب  السيد ة))
اقم) (10 بس) مراد  حي  عنوانه ا))

املغرب) العيضاء) الداا  (20300  1

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)61)شااع)

اللة يقوت الطابق)2)الرقم)62

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 2  العيضاء) بالداا  التجااية 

ماي)2022)احت اقم)825083.
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EURO ACCOUNTING HOUSE

THREE SER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

EURO ACCOUNTING HOUSE

عمااة اقم 75. شااع محمد الخامس 

- الشقة اقم 15 - الطابق الثالث ، 

0 0 2، الجديدة اململكة املغربية

THREE SER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع بئر 

 AT 2 أنزاا  الصداقة متجر دعاء

A2 طريق مراكش - 000 2 الجديدة 

اململكة املغربية.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.16 55

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

امت) (2022 أبريل) (28 في) املؤاخ 

املصادقة على):

عصام اشدي) افويت السيد) ة))

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة السيد) ة))ععد)

الالوي نرجس بتاايخ)29)أبريل)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

االبتدائية بالجديدة بتاايخ)23)غشت)

2022)احت اقم)29150.
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FLASH ECONOMIE

ISL CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ISL CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي زنقة سيدي يحيى 
اقم 36 احفير

اقم التقييد في السجل التجااي : 

8917

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

ISL CAR:تسمية الشركة متعوعة)

عند اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

اأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيااات)
املقر اإلجتماعي:)زنقة سيدي يحيى)

اقم)36)احفير

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة

 500000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي

السيد بنيونس زاوي)5000)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة

والبائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء

السيد بنيونس زاوي عنوانه الحي)

الحسني زنقة شالة اقم)20)احفير)

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

عنوانه) االله  ععد  سيمو  السيد 

حي السالم عوينت السراق زنقة ف)1 
اقم)30)وجدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (10 بتاايخ) ببركا   االبتدائية 

2023)احت اقم)77/2023
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FLASH ECONOMIE

PROBALUX
شركة املساهمة

اأسيس شركة

PROBALUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، اأسمالها 10.000 
داهم

املقر الرئيس: املنطقة الصناعية 
بوليكو  2020، الحي الصناعي 

الشرقي، القطع 126، 127، 128 - 
الدااالعيضـاء

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

محرا) عرفي  عقد  بموجب  أوال:)
بالدااالعيضاء)بتاايخ)09)يناير)2023،)

قامت:
– ميلتيبروبات) شركة  (•
MULTIPROBAT)،)شركة مساهمة،)
داهم،) (11.000.000 اأسمالها)
بوليكو ) الصناعية  باملنطقة  كائنة 
2020،)الحي الصناعي الشرقي،)العقع)
–الدااالعيضاء،) و128) (127 (،126
التجااي) السجل  في  املقيدة 
(،58.761 اقم) احت  بالدااالعيضاء)
(،016 0509 التبريف الضريبي اقم)
اقم) للمقاولة  املوحد  التبريف 
من) املمثلة  (،00151 759000005
ملرايني،) جو -لوك  السيد  طرف 
اقم) التسجيل  لعطاقة  الحامل 

BE28316V)؛
 100 (:.............. قداه) ملا  املالكة 

حصة
لشركة) األسا�شي  النظام  بوضع 
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد خصائصها كما يلي:
(– بروباليكس) التسمية:)

PROBALUX
املنطقة الصناعية) املقر الرئيس:)
الصناعي) الحي  (،2020 بوليكو )
– و128  (127 (،126 العقع) الشرقي،)

الدااالعيضاء.
الشركة) تهدف  الشركة:) هدف 

داخل املغرب وخااجه إلى ما يلي):
وبيع وتسويق جميع مواد) •)شراء)
واإلاجاا التجميع  واحديدا  العناء)

شعه) واملنتجات  األملنيوم  أجزاء) في  (

املصنبة واقطيع األمنيوم.

جميع) وبيع  شراء) (•

واألكسسوااات) التجهيزواألدوات 

وقطع) أجزاء) بتسويق  املراعطة 

األلومنيوم.

األلومنيوم) منتجات  (•

لتصنيع) الضرواية  واألكسسوااات 

املصاايع الدوااة والستائر املتحركة.

•)جميع أشغال نجااة األلومنيوم)

النجااة) واركيب  اصنيع  واملبدنية،)

من) وخاصة  الدوااة  واملصاايع 

األلومنيوم ومن بالستيك بوليكلوايد)

الفنيل.

واصدير) واستيراد  وبيع  شراء) (•

مقابل) األشغال  وإنجاز  وامثيل 

عمولة واالاجاا بصفة عامة وجميع)

املنتجات الضرواية ملمااسة النشاط)

الرئي�شي للشركة.

املشااكة واملساهمة بأي شكل) (•

الشركات) جميع  في  األشكال  من 

واملقاوالت التي لها أهداف مماثلة أو)

مراطعة بأهداف الشركة.

في) البمليات  جميع  وعموما  (•

املنقوالت والبقااات املراعطة بشكل)

معاشر أو غير معاشر بأهداف الشركة.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 املدة:)

اأسيس الشركة.

داهم) (10.000 الشركة:) اأسمال 

فئة) من  حصة  (100 إلى) موزعة 

داهم للحصة الواحدة محراة) (100

بالكامل.

ام تبيي  السيد كونتا ) التسيير:)

غير) ملدة  للشركة  مسيرا  مااايني 

محددة.

ابتدئ) للشركة:) املالية  السنة 

السنة املالية للشركة في فاام يناير)

وانتهي في متم دجنبر.

األاباح:

القانوني،) االحتياطي  إلى  (5%

ويخصص الرصيد العاقي حسب قراا)

الشريك الوحيد.

ام اقييد الشركة بالسجل) ثانيا:)

عدد) احت  بالدااالعيضاء) التجااي 

571629)بتاايخ)10)فبراير)2023)كما)

 2023 فبراير) (10 بتاايخ) اإليداع  ام 

احت عدد)858160.

للخالصة والتذكير

املسيـر

328I

FLASH ECONOMIE

Ste dinayous hard
شركة التضامن

اأسيس شركة

Ste dinayous hard

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي زنقة الزيتو  اقم 

127 مريرت

اقم التقييد في السجل التجااي : 

 727

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 Ste تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

dinayous hard

أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناء)املتنوعة)-ااجر)-مقاول مصنع

)املقر اإلجتماعي:)زنقة الزيتو  اقم)

127)مريرت

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (

الشركة):99)سنة

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي

 1000 قدواي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء
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عنوانه) قدواي  يوسف  السيد 
زنقة)03)اقم)156)حي احجاويت الحي)

االدااي مريرت

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

عنوانه) قدواي  يوسف  السيد 
زنقة)03)اقم)156)حي احجاويت الحي)

االدااي مريرت

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (10 االبتدائية بخنيفرة بتاايخ)

2023)احت اقم)3/2023 

329I

PIRISIA CAR

PIRISIA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PIRISIA CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي : اقم 20  

حرف د املسيرة 2 مراكش 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي 

11  13

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2021 ابريل) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

الشركة) تسمية  (PIRISIA CAR(

بمختصر) اإلقتضاء) عند  متعوعة 

تسميتها) )

كراء) بإيجاز  الشركة  غرض 

السيااات

  20 عنوا  املقر االجتماعي اقم)

حرف د املسيرة)2)مراكش املغرب).

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي

والبائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء)

السيدة خولة ناجد بصفتها مسير)
الخدير) دواا  ب  القاطن  الشركة 

الجديد تسلطانت مراكش املغرب)
بصفته) ناجد  محسن  السيد 
دواا) ب  القاطن  بالشركة  مساهم 
مراكش) تسلطانت  الجديد  الخدير 

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
ابريل) (30 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2021)احت اقم)13  11.
330I

KHOUCHAR

KHOUCHAR
شركة التوصية البسيطة

افع اأسمال الشركة

 KHOUCHAR
شركة التوصية البسيطة

 عنوا  مقرها االجتماعي وحدة 6 و7 
باملنطقة الصناعية خريعكة 25000 

خريعكة املغرب
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 53.
البام) الجمع  بمقت�شى 
دجنبر) (30 في) املؤاخ  اإلستثنائي 
الشركة) اأسمال  افع  ام  (2022
داهم«) (1.250.000« قداه) بمعلغ 
إلى) داهم«) (15.000.000« من) أي 
طريق) عن  داهم«) (16.250.000«
الشركة) ديو   مع  مقاصة  إجراء) (:

املحددة املقداا و املستحقة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
الضعط باملحكمة االبتدائية بخريعكة)
بتاايخ)19يناير)2023)احت اقم)28.
331I

FLASH ECONOMIE

 CENTRE DE RADIOLOGIE
ZAHRAOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 CENTRE DE RADIOLOGIE
ZAHRAOUI

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

مقرها اإلجتماعي عمااه ب اقامة 

إلهام 3 مااي) شااع الحسن 2 

امااة -

اقم التقييد في السجل التجااي : 

138295

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام إعداد القانو ) (2022 أكتوبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 CENTRE DE RADIOLOGIE

الشركة) ZAHRAOUI:تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند  متعوعة 

تسميتها

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مركز األشبة

عمااه ب اقامة) املقر اإلجتماعي:) (

إلهام)3 مااي))شااع الحسن)2)امااة)

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (

الشركة:99)سنة

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي

السيدة كاميليا نفتاح)1000حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء

االندلس) اياض  نفتاح  كاميليا 

97)الشقة) )حي الرياض) ااينا عمااة)

الرباط)

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

االندلس) اياض  نفتاح  كاميليا 

97)الشقة) )حي الرياض) ااينا عمااة)

الرباط

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (07 بتاايخ) بتمااة  االبتدائية 

2023)احت اقم) 987

332I

FLASH ECONOMIE

 TEEMLAN ENGINEERING

SERVICES
شركة التضامن

اأسيس شركة

 TEEMLAN ENGINEERING

SERVICES

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلجتماعي شااع موالي 

إسماعيل اقامة موالي اسماعيل 
اقم 22 طابق 5 اقم 19 طنجة

اقم التقييد في السجل التجااي : 

13 711

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 TEEMLAN ENGINEERING

متعوعة) الشركة  SERVICES:تسمية 

عند اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اصميم فني متبدد التخصصات

موالي) شااع  اإلجتماعي:) املقر  (

إسماعيل اقامة موالي اسماعيل اقم)
22)طابق)5)اقم)19)طنجة

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (

الشركة:99)سنة

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي

الخير) ععد  الداودي  السيد 

داهم) (100 بقيمة) 1000حصة 

للحصة

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء

السيد الداودي ععد الخير عنوانه)

حي بوزغالل طريق سد اسمير املضيق)

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة
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السيد الداودي ععد الخير عنوانه)

حي بوزغالل طريق سد اسمير املضيق)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (30 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

 2023

333I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE LOGISTIQUE
COMFORT

شركة التوصية باألسهم 
اأسيس شركة

 SOCIETE LOGISTIQUE

COMFORT

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 مقرها اإلجتماعي زنقة الزيتو  اقم 

127 مريرت
اقم التقييد في السجل التجااي : 

 727

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 SOCIETE LOGISTIQUE

COMFORT:تسمية الشركة متعوعة)

عند اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

مشغل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

موقع إيداع العضائع

الطابق األا�شي) املقر اإلجتماعي:) (
عي  الشبيك ا)362)زنقة)07)اقم) 0 

مكناف)

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (

الشركة:99)سنة

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي

السيدة فتيحة بنبق)1000حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء

السيدة فتيحة بنبق عنوانها زنقة)
7)اقم) )عي  الشبيك ب م ع مكناف)
والبائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة
السيد ازيق محمد عنوانه) )زنقة)

7)حي عي  الشبيك ب م ع مكناف
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)  6
33 I

إئتمانية نبراف

CART Para S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

إئتمانية نبراف
شااع محمد الخامس عمااة 20 
اقم الشقة 12 املدينة الجديدة ، 

50000، مكناف املغرب
CART Para S.A.R.L شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شااع 

موالي يوسف عمااة 7 شقة اقم 3 
.م.ج - 50000 مكناف املغرب

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.53775
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 31)دجنبر) املؤاخ في)
ذات) شركة  (CART Para S.A.R.L
اأسمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
اإلجتماعي شااع موالي يوسف عمااة)
7)شقة اقم)3).م.ج)-)50000)مكناف)
احقق) لبدم  لنظرا  نتيجة  املغرب 
الهدف اإلجتماعي الذي من أجله ام)

اأسيس الشركة.
و عي :

و) الغزالي  يونس  السيد ة))
عمااة) السوسن  إقامة  (( عنوانه ا))
 500 5 ويسال ) (2 اقم) الشقة  (8
مكناف املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
شااع) وفي  (2022 دجنبر) (31 بتاايخ)
 3 شقة اقم) (7 موالي يوسف عمااة)

.م.ج)-)50000)مكناف املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1620.

335I

 ALICIO(MARKETING(&(BRANDING

SOLUTIONS

 Alicio Marketing &
Branding Solutions

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 ALICIO(MARKETING & 
BRANDING SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 
03 عمااة 16، زنقة العصرة، حي 

موالي اشيد الشطر الثاني 70000 
البيو  -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

  629
 10 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 ALICIO( MARKETING( &

BRANDING SOLUTIONS
-)غرض الشركة بإيجاز:)التسويق،)
خدمات) التجااية،) البالمات  إدااة 
إنتاج) الطعاعة اإلشهااية،) التواصل،)
املساحات) كراء) التصميم،) الفيديو،)

اإلشهااية
-)عنوا  املقر االجتماعي:)الرقم)03 
حي موالي) زنقة العصرة،) (،16 عمااة)
اشيد الشطر الثاني)70000)البيو )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):
الطيفي) البلي  ععد  السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
16،)زنقة العصرة،) عنوانه ب:)عمااة)
الثاني) الشطر  اشيد  موالي  حي 

70000)البيو  املغرب
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:
الطيفي) البلي  ععد  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
حي) العصرة،) زنقة  (،16 عمااة) ب:)
 70000 الثاني) الشطر  اشيد  موالي 

البيو  املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.  629
336I

AUDINET

MODA DECOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 03
 YOUSSEF(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC
MODA DECOR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 
ايت اواير - 20000 الداا العيضاء 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.15368

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
 2022 مااف) (15 في) املؤاخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  اقرا 
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الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
اأسمالها) معلغ  (MODA DECOR
مقرها) وعنوا   داهم  (20.000
(- اواير) ايت  زنقة  (03 اإلجتماعي)
الداا العيضاء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)لتصفية املسعقة للشركة).
03)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)
العيضاء) الداا  (20000 (- اواير) ايت 

املغرب.)
و عي :

السيد ة))ععد الوهاب البرفاوي و)
عنوانه ا))بلوك أ زنقة)6)اقم)11)دواا)
بوسكواة) النبيمي  سيدي  الحوامي 
املغرب) العيضاء) الداا  (21000

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 28 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

أبريل)2022)احت اقم)822885.
337I

طرانس ادشير

طرانس ادشير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

طرانس ادشير
حي الرحمة اقم 18 ، 000 5، 

خنيفرة املغرب
طرانس ادشير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
السبادة ايغسالي  - 003 5 

خنيفرة املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

 6 9
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 أكتوبر) (27
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)طرانس)

ادشير.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العضائع.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

السبادة ايغسالي )-)003 5)خنيفرة)

املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

(: يوسف) موالي  ادشير  السيد 

داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

يوسف) موالي  ادشير  السيد 

عنوانه ا))حي الرحمة اقم)18)خنيفرة)

000 5)خنيفرة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

وسف) موالي  ادشير  السيد 

عنوانه ا))حي الرحمة اقم)18)خنيفرة)

000 5)خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

نونبر) (15 بتاايخ) بخنيفرة  االبتدائية 

2022)احت اقم)97 .

338I

SOFI RIMA

I-LIKE SCHOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOFI RIMA

صندوق البريد 36 2 املدينة 

الجديدة فاف ، 30000، فاف 

املغرب

I-LIKE SCHOOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اجزىة 

ثواية اقامة 59 شقة 1 طريق 

عي  الشقف فاف - 30000 فاف 

املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.  771

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 فبراير) (01 في) املؤاخ 

ذات) شركة  (I-LIKE SCHOOL حل)

اأسمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا   داهم  (30.000

 59 اقامة) ثواية  اجزىة  اإلجتماعي 

(- طريق عي  الشقف فاف) (1 شقة)

لبدم) نتيجة  املغرب  فاف  (30000

مزاولة النشاط االقتصادي.

و عي :

هجر علمي و عنوانه ا)) السيد ة))
طريق) (2 الفضيلة) اجزىة  (8 اقم)

املغرب) فاف  (30000 الشقف) عي  

كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

اجزىة) وفي  (2022 فبراير) (01 بتاايخ)

طريق عي ) (1 شقة) (59 ثواية اقامة)

الشقف فاف)-)30000)فاف املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

دجنبر) (23 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2022)احت اقم)25 5.

339I

Ronfelec

Ronfelec
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Ronfelec

 RES(GOLF 104 IMM 383 APPT

11 ، 20000، KENITRA(maroc

Ronfelec شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 RUE 77 وعنوا  مقرها اإلجتماعي

 MOHAMED(SMIHA 10 ETG

APT(N°57 - 2000 الداا العيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

565125

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 دجنبر) (1 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Ronfelec

غرض الشركة بإيجاز):)التركيعات)
الكهربائية والسعاكة وأعمال أخرى

)التركيب

)التركيعات الكهربائية

)نظام األمن والحريق

)أعمال مختلفة

)أعمال السعاكة واركيب التدفئة)

والتكييف
)أعمال اركيب أخرى

)العيع و الشراء

)استيراد واصدير.

 RUE 77 (: عنوا  املقر االجتماعي)

 MOHAMED SMIHA 10 ETG APT

N°57 - 2000)الداا العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عصام الصوفي عنوانه ا))

 383 البمااة) الكولف) 10) اقامة 

الشقة)11 29000)القنيطرة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عصام الصوفي عنوانه ا))

 383 البمااة) الكولف) 10) اقامة 

الشقة)11 29000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 29 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

دجنبر) (09 اقم) احت  (2022 دجنبر)

.2022

3 0I
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 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

MAROC OFFSHORING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°72 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE ، 30000، FES

MAROC
MAROC OFFSHORING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 28 
الطابق الرابع مكتب الصفاء طريق 
صفرو موالي اشيد - 30000 فاف 

املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.71319

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 دجنبر) (27 في) املؤاخ 

املصادقة على):
بهيجة بوعياد) افويت السيد) ة))
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.700
السيد) ة)) لفائدة  حصة  (3. 00
دجنبر) (27 بتاايخ) الغزالي  ياسي  

.2022
بهيجة بوعياد) افويت السيد) ة))
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.700
السيد) ة)) لفائدة  حصة  (3. 00
 27 بتاايخ) ططري  ايسيير  محمود 

دجنبر)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
التجااية بفاف بتاايخ)16)يناير)2023 

احت اقم)1/023 57.
3 1I

كافجيد

TRIPLA LINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الداا العيضاء 

املغرب
TRIPLA LINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7  شااع 
اللة الياقوت الطابق الخامس - 
20000 الداا العيضاء املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.132105

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)05)غشت)2022)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) الياقوت  اللة  شااع  ( 7«
العيضاء) الداا  (20000 (- الخامس)
 91 اقم) املساا  »اجزئة  إلى) املغرب«)
مراكش) ( 0150 (- املنااة) مراكش 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (02 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)3270 1.

3 2I

MOORISH

MONDAXA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

MOORISH
39 شااع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الداا العيضاء املغرب
MONDAXA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10  شااع 
الزاقطوني إقامة حامد الشقة 1 - 

0 200 الداا العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
5713 9

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONDAXA
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
من) والسلع  املواد  وتسويق  واصدير 

األجهزة البامة..
  10 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
شااع الزاقطوني إقامة حامد الشقة)

1 - 0 200)الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: نجاة) املدشش  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة املدشش نجاة عنوانه ا))
طابق) (02 اقم) (6 ب) سفيا   اجزئة 
العيضاء) (20280 مبروف) سيدي  (2

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة املدشش نجاة عنوانه ا))
طابق) (02 اقم) (6 ب) سفيا   اجزئة 
العيضاء) (20280 مبروف) سيدي  (2

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
فبراير)2023)احت اقم)00857770.

3 3I

Arithmetic Compta 

)ALFA LABO( الفا البو
إعال  متبدد القرااات

Arithmetic Compta
البزيز) ععد  موالي  شااع  (117
(، اقم) ) املكتب  الريا ))  اقامة 

000 1،)القنيطرة املغرب
»شركة) ((ALFA LABO (الفا البو

ذات املسؤولية املحدودة«
زنقة) االجتماعي:) مقرها  وعنوا  
ابو حسن ملريني اقامة اميرة)2)الطابق)
مكناف) (50000  -  25 اقم) شقة  (7

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.51091
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)15)شتنبر)2021
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
بالتشطيب) الشركة  غرض  تغيير 
الطعية) املستلزمات  في  التجااة  على 
نشاط) اضافة  و  البامة  /التجااة 

االشغال البامة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الى) لشركة  االجتماعي  املقر  احويل 
البنوا  التالي:)اقامة ايا  ف)1  2  
اياض الزيتو ) (10 3    )شقة اقم)

مكناف.
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
التبديل النسبي للمادة)3)من النظام)

األسا�شي للشركة
بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
التبديل النسبي للمادة) )من النظام)

األسا�شي للشركة
بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  القانو  االسا�شي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
دجنبر) (01 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2021)احت اقم)5166.
3  I

PUSH CENTER

 HEBERGEMENT FILLES EL
HARIRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
 HEBERGEMENT FILLES EL
HARIRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

إيميل زوال زنقة ايثيل طابق 11 اقم 
29 الداا العيضاء - 20000 الداا 

العيضاء املغرب.
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حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 68657
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2022 نونبر) املؤاخ في) 1)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 HEBERGEMENT FILLES EL
 100.000 اأسمالها) معلغ  (HARIRI
داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع)
11)اقم) إيميل زوال زنقة ايثيل طابق)
الداا) (20000 (- العيضاء) الداا  (29
اداعيات) (: املغرب نتيجة ل) العيضاء)

اقتصادية.
شااع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
11)اقم) إيميل زوال زنقة ايثيل طابق)
الداا) (20000 (- العيضاء) الداا  (29

العيضاء)املغرب.)
و عي :

و) بولهوا  فاطمة  السيد ة))
85)اجزئة األطلس سطات) عنوانه ا))
20000)سطات املغرب كمصفي) ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 22 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

دجنبر)2022)احت اقم)851319.

3 5I

FIDICOM

STE SAMI.T
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDICOM
 AV(ORAN(N° 10 RUE(BERLIN
 ZOHOUR 1 FES(FES، 30000،

FES MAROC
STE SAMI.T شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة 

بروحو الشقة 3 الطابق 2 ميسوا 
بوملا  - 33250 بوملا  املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

1961

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2021 يونيو) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAMI.T

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

-االستيراد) املصاحعة) غير  األمتبة 

والتصدير وخدمات النقل..

عمااة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

ميسوا) (2 الطابق) (3 الشقة) بروحو 

بوملا )-)33250)بوملا  املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: سامي) بوطيب  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) سامي  بوطيب  السيد 

2)اقامة البزوزي) شااع بنزات الرقم)

الزهوا)2 30000)فاف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) سامي  بوطيب  السيد 

2)اقامة البزوزي) شااع بنزات الرقم)

الزهوا)2 30000)فاف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يونيو) (28 بتاايخ) بعوملا   االبتدائية 

2021)احت اقم)221.

3 6I

AZ CONSULTANTS

EA-GLOBAL NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AZ CONSULTANTS

1 1 شااع حسن األول، الطابق 

الرابع ، 20000، الدااالعيضاء 

املغرب

EA-GLOBAL NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21 ساحة 

أبو بكر الصديق الشقة اقم 8 

أكدال - 10010 الرباط املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1 1793

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2022 نونبر) (08 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 EA-GLOBAL الوحيد) الشريك 

 100.000 معلغ اأسمالها) (NEGOCE

 21 اإلجتماعي) داهم وعنوا  مقرها 

ساحة أبو بكر الصديق الشقة اقم)

املغرب) الرباط  (10010 (- أكدال) (8

نتيجة ل):)قراا الشريك الوحيد.

و حدد مقر التصفية ب)21)ساحة)

أبو بكر الصديق الشقة اقم)8)أكدال)

- 10010)الرباط املغرب.)

و عي :

و) الهوجي  يوسف  السيد ة))

شااع املقاومةالشقة) (115 عنوانه ا))

املغرب) الرباط  (10010 القعيعات) ( 

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (25 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)1322775.

3 7I

STE FIGEC

 META4 COMMUNICATION
AGENCY SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
احويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIGEC
10 شااع نهرو ، مكناف ، 50000، 

مكناف املغرب
 META4 COMMUNICATION
AGENCY SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 شااع 
الناضوا مكناف - 50000 مكناف 

املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.53267

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام احويل) (2023 يناير) (12 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 50000 (- »5)شااع الناضوا مكناف)
 7 »الشقة اقم) إلى) مكناف املغرب«)
الطابق الثاني اإلسماعلية حي النبيم)
 50000 (- مكناف) (2 وفاء) برنامج 

مكناف املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (03 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)506.
3 8I

segex

ABD ZNASNI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

segex
 N°28 avenue(saint(louis(rte(ain
 chkef 1er(etage -fes ، 30000،

fes MAROC
ABD ZNASNI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
بوطهرات قرية با محمد - 000 3 

ااونات املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 



3927 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

2255
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نونبر) (2 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 ABD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZNASNI
غرض الشركة بإيجاز):)مقهى.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 3 000 (- محمد) با  قرية  بوطهرات 

ااونات املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
الزناسني) الناصر  ععد  السيد 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الزناسني) الناصر  ععد  السيد 
زنقة فيينا) (3 شااع وهرا ) عنوانه ا))
الزهوا)1)فاف)30000)فاف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

الزناسني) الناصر  ععد  السيد 
زنقة فيينا) (3 شااع وهرا ) عنوانه ا))

الزهوا)1)فاف)30000)فاف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (23 بتاايخ) بتاونات  االبتدائية 

2023)احت اقم)06.
3 9I

PCM

املنتوجات الخزفية باملغرب
شركة املساهمة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

PCM
 boulevard Président Félix ,2 

 Houphouët(Boigny، 20010،
Casablanca Maroc

املنتوجات الخزفية باملغرب »شركة 
املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي:  2، شااع 
الرئيس فليكس هوفويت بوانيي - - 

الداا العيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

8001 الداا العيضاء.
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)09)يونيو)2022
األسا�شي) النظام  مالءمة  اقرا 
اقم) للشركة مع مقتضيات القانو :)
املبدل واملتمم للقانو  اقم) (19-20

95-17)املتبلق بشركات املساهمة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 31 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)35 856.
350I

STE FIGEC

ITAL MOTORS SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIGEC
10 شااع نهرو ، مكناف ، 50000، 

مكناف املغرب
ITAL MOTORS SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 شااع 
الناضوا مكناف - 50000 مكناف 

املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 0 13

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام احويل) (2023 يناير) (10 املؤاخ في)
للشركة) الحالي  االجتماعي  املقر 
(- مكناف) الناضوا  شااع  (5« من)
»اجزئة) إلى) مكناف املغرب«) (50000
 50000  -  50050  5 الحسناوي اقم)

مكناف املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (03 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)505.
351I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

ESPACE ALGHALYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 BUREAU 23 ETAGE 04 IMM. 60

 BUREAUX(EL(WAFAE(LOTISS. EL

 OUAFAE(RTE(DE(SEFROU(FES،

30000، FES(MAROC

ESPACE ALGHALYA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 5  

التجزئة الجماعية حي القدف 

بنسودة - 30000 فاف املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 9101

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 دجنبر) (13 في) املؤاخ 

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

 ESPACE الوحيد) الشريك  ذات 

 80.000 ALGHALYA)معلغ اأسمالها)

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم)

القدف) حي  الجماعية  التجزئة  ( 5

بنسودة)-)30000)فاف املغرب نتيجة)

ل):)التوقيف التام لنشاط الشركة.

اقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

القدف) حي  الجماعية  التجزئة  ( 5

بنسودة)-)30000)فاف املغرب.)

و عي :

و) مساف  نبيمة  السيد ة))

عمااة دال اجزئة) (1 شقة) عنوانه ا))

فاف املغرب) (30000 سبد بنسودة)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

دجنبر) (19 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2022)احت اقم)5297.

352I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

XXI GROUP
إعال  متبدد القرااات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10

20800، CASABLANCA(MAROC

XXI GROUP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 279-277 

شااع الزاقطوني - 2000 الداا 

العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.  8327

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)13)أكتوبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

الذي ينص على) قراا اقم االول:)

من) حصص  خمس  افويت  مايلي:)

الى) ديفلعمو  باملري  جروب  الشركة 

السني,) برادة  هشام  السادة  فائدة 

مجيد) امللطي,) عمر  لحلو,) ياسي  

بلمليم طايع و حسن بن الجرفي لكل)

واحد حصة

الذي ينص على) قراا اقم التاني:)

من) القانوني  الشكل  احويل  مايلي:)

إلى) شركة دات املسؤولية املحدودة 

شركة مجهولة دات مجلس إدااة

الذي ينص على) قراا اقم التالت:)

التسيير) صالحية  مدة  انتهاء) مايلي:)

للسيد هشام برادة السني

ينص) الذي  الرابع:) اقم  قراا 

النظام األسا�شي) اعتماد  مايلي:) على 

للشركة في شكل شركة مجهولة

ينص) الذي  الخامس:) اقم  قراا 

مجلس) التبيي  كاعضاء) على مايلي:)

االدااة ملدة ست سنوات انتهي بنهاية)

االجتماع البام البادي الذي سيبت)

في حسابات السنة املالية املنتهية في)

السني,) برادة  هشام  السادة  (,2027

مجيد) امللطي,) عمر  لحلو,) ياسي  

بلمليم طايع و حسن بن الجرفي
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ينص) الذي  السادف:) اقم  قراا 
على مايلي:)تبيي  السيد هشام برادة)
طوال) اإلدااة  ملجلس  (

ً
ائيسا السني 

فترة واليته كبضو ملجلس االدااة
قراا اقم السابع:)الذي ينص على)
لحلو) ياسي   السيد  تبيي   مايلي:)

كمدير عام
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ينص) الذي  االول:) اقم  بند 
 7 و) (6 املاداي ) تبديل  مايلي:) على 
املتبلقتي ) األسا�شي  النظام  من 

باملساهمات واأف املال.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 03 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857125.
353I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

 LAB EQUIPEMENTS &
MAINTENANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
 BUREAU 23 ETAGE 04 IMM. 60
 BUREAUX(EL(WAFAE(LOTISS. EL
 OUAFAE(RTE(DE(SEFROU(FES،

30000، FES(MAROC
 LAB(EQUIPEMENTS &

MAINTENANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اجزئة 
سااة ضاية افراح اقم 13 الزهوا - 

30000 فاف املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.686 7

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 نونبر) (29 في) املؤاخ 
 LAB( EQUIPEMENTS( & حل)
ذات) شركة  (MAINTENANCE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 اأسمالها) معلغ  الوحيد 
اإلجتماعي مقرها  وعنوا   داهم 

 13 اقم) افراح  ضاية  سااة  اجزئة  (
الزهوا)-)30000)فاف املغرب نتيجة)

اللتوقيف التام لنشاط الشركة.
و عي :

و) ياسي   املصطفى  السيد ة))
دواا ايت جابر اأف اعودة) عنوانه ا))
صفرو املغرب كمصفي) ة)) (31302

للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
اجزئة) وفي  (2022 نونبر) (29 بتاايخ)
(- الزهوا) (13 سااة ضاية افراح اقم)

30000)فاف املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بفاف بتاايخ)02)يناير)2023 

احت اقم) 556.

35 I

SOFICOF

AYGUN MELIH SARL
إعال  متبدد القرااات

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
AYGUN MELIH SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 6 زنقة 

ضاية البوا الطابق الرابع شقة اقم 
16اكدال - 10000 الرباط املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.163801
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)31)يناير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
السيد) الحصص:) افويت  مايلي:)
موالي الرجراجي املصلي و السيد عمر)
الحوات يفواو  للسيد أيكو  أيها )

520)حصة.
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
كمايلي:) املال  اأف  اقسيم  فأصعم 

السيد أيكو  أيها )1000)حصة)
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

-)اعتراف شركاء)بهذا التفويت

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

موالي) استقالة  شركاء) قرا  كما  (-

الرجراجي املصلي من منصب املسير

قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

السيد) طرف  من  الشركة  تسير  (-

أيكو  أيها 

قراا اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

-إمضاء)من طرف السيد أيكو  أيها 

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تسير الشركة من طرف السيد أيكو )

أيها 

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إمضاء)من طرف السيد أيكو  أيها 

على) ينص  الذي  (:3 اقم) بند 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

 »AYGUN MELIH SARL»من

 AYGUN (« شركة) إلى   ش.م.م))

MELIH SARL.AU«)للشريك الوحيد

بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
وبنود أخرى

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)133166.

355I

PUSH CENTER

 MBI SOFT CONNECT
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PUSH CENTER

 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC

 MBI SOFT CONNECT SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : زنقة 

جواج ساند معنى 3 طابق 2 مكتب 
اقم 8 منطقة فال فلواي الداا 

العيضاء - 20000 الداا العيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

. 80133
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا حل) (2023 يناير) (27 املؤاخ في)
 MBI SOFT CONNECT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
اأسمالها) معلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
معنى) ساند  جواج  زنقة  اإلجتماعي 
8)منطقة فال) 2)مكتب اقم) 3)طابق)
فلواي الداا العيضاء)-)20000)الداا)
لتداغيات) نتيجة  املغرب  العيضاء)

اقتصادية).
و عي :

عنوانه ا)) و  بدا  زينب  السيد ة))
 8 شقة) (2 طابق) زنقة جواج ساند 
 20000 العيضاء) الداا  فلواي  فال 
كمصفي) ة)) املغرب  العيضاء) الداا 

للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
بتاايخ)27)يناير)2023)وفي زنقة جواج)
 8 مكتب اقم) (2 طابق) (3 ساند معنى)
(- منطقة فال فليواي الداا العيضاء)

20000)الداا العيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)0 8571.
356I

ZODIREC Consulting

EXOYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

ZODIREC Consulting
RUE(AL(BATINIA, EX- , 6
 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،
CASABLANCA MAROC

EXOYA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9 شااع أبو 
مبشاا إقامة أبو مبشاا الطابق   

الشقة 10 حي املستشفيات مباايف 
الداا العيضاء - 20503 الداا 

العيضاء املغرب.
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افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.2230 1

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

امت) (2022 دجنبر) (01 في) املؤاخ 

املصادقة على):

مامو) يحيى  السيد) ة)) افويت 

حصة اجتماعية من أصل) (20.000

السيد) ة)) لفائدة  حصة  (20.000

يونس وااق بتاايخ)01)دجنبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)853180.

357I

ZODIREC Consulting

TOTAL FRESH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

ZODIREC Consulting

RUE(AL(BATINIA, EX- , 6

 RUE(BOUCHER, DERB

 GHALLEF(MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

TOTAL FRESH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9 شااع أبو 

مبشاا ، إقامة أبو مبشاا ، الطابق 

الرابع الشقة 10 ، حي املستشفيات 

، مباايف الداا العيضاء - 20503 

الداا العيضاء املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.316 99

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

امت) (2022 دجنبر) (05 في) املؤاخ 

املصادقة على):

مامو) يحيى  السيد) ة)) افويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.000

السيد) ة)) لفائدة  حصة  (5.000

يونس وااق بتاايخ)05)دجنبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 17 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)5   85.

358I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

MFZ THREE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
MFZ THREE SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 31 زنقة 
ماااير بن ععد السالم مكتب اقم 2 
فال فلواي اقامة اياض الزيتو  - 

000 1 القنيطرة املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
68163

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نونبر) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 MFZ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.THREE SERVICES
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العضائع على الصبيد الوطني والدولي
)ااجر يقوم باالستيراد والتصدير)

أشغال متنوعة أو بناء
زنقة) (31 (: عنوا  املقر االجتماعي)
 2 ماااير بن ععد السالم مكتب اقم)
(- الزيتو ) اياض  اقامة  فلواي  فال 

000 1)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)
داهم،)مقسم كالتالي:

الطواف) الزهراء) فاطمة  السيدة 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الطواف) الزهراء) فاطمة  السيدة 
 902 اقم) (1 اجزئة الوفاء) عنوانه ا))

000 1)القنيطرة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الطواف) الزهراء) فاطمة  السيدة 
 902 اقم) (1 اجزئة الوفاء) عنوانه ا))

000 1)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)08)فبراير)

2023)احت اقم)265 9.
359I

PUSH CENTER

DCTS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
DCTS MOROCCO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 357 شااع 
محمد 5 طابق 5 شقة اقم 9 فضاء 
أ/2 بيلفيدير الداا العيضاء - 20000 

الداا العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
570885

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 DCTS (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MOROCCO
اوفير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمة اكنولوجيا املبلومات.
 357 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 9 شقة اقم) (5 طابق) (5 شااع محمد)
(- بيلفيدير الداا العيضاء) أ/2) فضاء)

20000)الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:) اأسمال  معلغ 

100.000,00)داهم،)مقسم كالتالي:
السيد يونس كمالي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) كمالي  يونس  السيد 
الدكتوا) زنقة  حسام  اقامة  (56
ف) ص  ( 5 شقق) طابق) ) اوكس 
20000)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) كمالي  يونس  السيد 
الدكتوا) زنقة  حسام  اقامة  (56
ف) ص  ( 5 شقق) طابق) ) اوكس 
20000)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)7 8571.
360I

كافجيد

 ETANCHEITE OUAD
DARAA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اوسيع نشاط الشركة)

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الداا العيضاء 

املغرب
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 ETANCHEITE OUAD DARAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي شااع 

القدف اجزئة الصفاء إقامة 06  
شقة 3 - 20602 الداا العيضاء 

املغرب.
اوسيع نشاط الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.302907

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 دجنبر) (29 في) املؤاخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
منبش عقااي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857291.

361I

STE FIACCOF 

STE CAFE SPRING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
STE CAFE SPRING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طوا 
التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
املنضر الجميل اجزئة 8 اقم 193 
النرجس د - 30000 فاف املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.58977
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2023)اقرا حل) 06)فبراير) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
معلغ اأسمالها) (STE CAFE SPRING
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
الجميل) املنضر  شااع  اإلجتماعي 
اجزئة)8)اقم)193)النرجس د)-)30000 
فاف املغرب نتيجة ل):)عدم احقيق)

اهداف الشركة اراكم الديو .

شااع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 193 اقم) (8 اجزئة) الجميل  املنضر 

النرجس د)-)30000)فاف املغرب.)

و عي :

و) البيدوني  محمد  السيد ة))

شااع) دوبال   زنقة  (9 عنوانه ا))

فاف) (30000 النرجس) الرياض 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (07 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6092.

362I

EL MUNDO DE COMPTA

البردي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EL MUNDO DE COMPTA

 Res. Al(Andalous, Inzaren(Rue

 Hafid(iben(abdelbarre 2eme

 Etage(N°7B، 90000، Tanger

MAROC

البردي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

البزيزية بولفر البربي سبودي 

الطابق 3 اقم 20 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.109117

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2022)اقرا حل) 26)دجنبر) املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 10.000.000 اأسمالها) معلغ  البردي 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 

اقامة البزيزية بولفر البربي سبودي)

 90000 (- طنجة) (20 اقم) (3 الطابق)

طنجة املغرب نتيجة ل):)ازمة القطاع.

اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سبودي) البربي  بولفر  البزيزية 
 90000 (- طنجة) (20 اقم) (3 الطابق)

طنجة املغرب.)
و عي :

و) سحاتي  هللا  ععد  السيد ة))
عنوانه ا))دواا كريجات سيدي الحاج)
الغرب) سوق  (90000 الغرب) سوق 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
البردي) اللطيف  ععد  السيد ة))
منطقة) مليلية  شااع  عنوانه ا)) و 
الشاو ) (91000 الشاو ) بوجمع 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (31 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)3 15.

363I

AUDEXPERT

ABSCM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL(ARAAR(IMM 9- 4ème

 ETAGE(APPART 17 RESIDENCE
 GALIS(CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc
ABSCM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شااع 
مرف سلطا  الشقة 3 الطابق االول 

- 20250 الداا العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
571091

في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABSCM
مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدااسات االستقصائية والعحثية.
26)شااع) عنوا  املقر االجتماعي):)
مرف سلطا  الشقة)3)الطابق االول)

- 20250)الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: بنمو�شى) ايوب  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) بنمو�شى  ايوب  السيد 
اوالد) (90 اقم) فيال  بافيو   إقامة 
عزوز النواصر)27182)الداا العيضاء)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) بنمو�شى  ايوب  السيد 
اوالد) (90 اقم) فيال  بافيو   إقامة 
عزوز النواصر)27182)الداا العيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 07 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)-.
36 I

AUDEXPERT

BRAINSTORM GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR(IMM 9- 4ème(ETAGE

 APPART 17 RESIDENCE(GALIS
 ،CASABLANCA ، 20200
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Casablanca Maroc

BRAINSTORM GROUP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شااع 
مرف سلطا  الشقة 3 الطابق االول 

- 20250 الداا العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

570615

في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BRAINSTORM GROUP

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتنظيم انشطة اجااية أو اقنية.

26)شااع) عنوا  املقر االجتماعي):)
مرف سلطا  الشقة)3)الطابق االول)

- 20250)الداا العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: التادي) ملياء) السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) التادي  ملياء) السيدة 
ملي ) اجزئة  صنبرة  زنقة  (10 الرقم)

السو�شي)10170)الرباط املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) التادي  ملياء) السيدة 
ملي ) اجزئة  صنبرة  زنقة  (10 الرقم)

السو�شي)10170)الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 02 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)-.

365I

ELYOUNA’S DESIGN

شركة اليوناس ديزاين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ELYOUNA›S DESIGN
 N°09 LES(JARDINS(AMZIL

 BENSERGAO ، 80000، AGADIR
MAROC

شركة اليوناف ديزاين شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 09 
حدائق امزيل بنسركاو . 80000 

اكادير املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

5 311
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اليوناف ديزاين.
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناء)املتخصصة األخرى.
 09 اقم) (: عنوا  املقر االجتماعي)
 80000 (. بنسركاو) امزيل  حدائق 

اكادير املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اليونة عنوانه ا)) الوادي  السيدة 
02)الحي) إقامة الصفاء)عمااة د اقم)

املحمدي)80000)اكادير املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اليونة عنوانه ا)) الوادي  السيدة 

02)الحي) إقامة الصفاء)عمااة د اقم)

املحمدي)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (06 بتاايخ) باكادير  التجااية 

2023)احت اقم)120391.

366I

AUDEXPERT

C&M PARTNER GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AUDEXPERT

 BD LALLA YACOUT ET RUE

 EL(ARAAR(IMM 9- 4ème

 ETAGE(APPART 17 RESIDENCE

 GALIS(CASABLANCA ، 20200،

Casablanca Maroc

C&M(PARTNER(GROUP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شااع 
مرف سلطا  الشقة 3 الطابق االول 

- 20250 الداا العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

571109

في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 C&M(: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PARTNER GROUP

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتنظيم انشطة اجااية أو اقنية..

26)شااع) عنوا  املقر االجتماعي):)
مرف سلطا  الشقة)3)الطابق االول)

- 20250)الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: موفق) فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) موفق  فاطمة  السيدة 
 1 شقة) (1 الطابق) ليعوا   زنقة  (56
العيضاء) الداا  (20500 الجيروند)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) موفق  فاطمة  السيدة 
 1 شقة) (1 الطابق) ليعوا   زنقة  (56
العيضاء) الداا  (20500 الجيروند)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 07 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)-.

367I

AZ CONSULTANTS

SCOOP TECHNOLOGIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AZ CONSULTANTS
1 1 شااع حسن األول، الطابق 
الرابع ، 20000، الدااالعيضاء 

املغرب
SCOOP TECHNOLOGIES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 
ضاية عوا الطابق الرابع أكدال - 

10010 الرباط املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.119973

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا (2022 أكتوبر) (07 في) املؤاخ 
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)حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

معلغ) (SCOOP TECHNOLOGIES

وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

زنقة ضاية عوا) (6 مقرها اإلجتماعي)

الطابق الرابع أكدال)-)10010)الرباط)

املغرب نتيجة ل):)قراا الشريكي .

زنقة) (8 و حدد مقر التصفية ب)

أحمد العيضاوي السوي�شي)-)10010 

الرباط املغرب.)

و عي :

و) املرابط  إيما   السيد ة))
العيضاوي) أحمد  زنقة  (8 عنوانه ا))

املغرب) الرباط  (10010 السوي�شي)

كمصفي) ة))للشركة.

السيد ة))كوار املرابط و عنوانه ا))

11)عمااة مريم) الشقة) عمااة اقم) )

الرباط) (10010 املخاز ) واد  زنقة 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (09 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)  1321.

368I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 FIDUCIAIRE DU DETROIT

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض اأسمال الشركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5, شااع 

قلبة السراغنة إقامة أبيرا الطابق 

الثاني اقم 13 - 90000 طنجة 

املغرب.

خفض اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.9993

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام) (2022 دجنبر) (31 في) املؤاخ 

بمعلغ) الشركة  اأسمال  خفض 

من) أي  داهم«) (5. 00.000« قداه)

 700.000« إلى) داهم«) (6.100.000«

عدد) اخفيض  (: طريق) عن  داهم«)

األسهم.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (08 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262516.

369I

ste al moustakbal conseil

STE BENYAHIA SOUISSI
إعال  متبدد القرااات

ste al moustakbal conseil

 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11

bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

STE BENYAHIA SOUISSI »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: دواا والد 

الطيب البليا والد الطيب فاف - 

30000 فاف املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.69893

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)13)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

باألنشطة) الشركة  نشاط  تغيير 
الجديدة):)منبش عقااي)،)اداول

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املقر اإلجتماعي للشركة باملقر)

الجديد:)دواا والد الطيب البليا والد)

الطيب فاف

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

بيع)250حصة من اصل)500)السيد)

ععد الحكيم بنيحيى للسيد اسماعيل)

بالتالي) و  الشركة  نفس  من  بنيحيى 

يصعم اوزيع الحصص داخل الشركة)

ععد) :السيد  التالي) الشكل  على 

بقيمة) 250حصة  (: بنيحيى) الحكيم 

بالل) السيد  (. للحصة) 100داهم 

250حصة) (: سوي�شي) العاسط  ععد 

السيد) (. للحصة) 100داهم  بقيمة)

250حصة) (: سوي�شي) صادق  مباد 

داهم للحصة اسماعيل) (100 بقيمة)

بنيحيى):)250حصة بقيمة)100)داهم)

للحصة)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير النشاطات التجااية للشركة

بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املقر اإلجتماعي

بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املساهمات

بند اقم)8:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الحصص)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (02 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)702.

370I

Cap Conseils

ARMITAGE PROPERTIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

Cap Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303

20390، Casablanca(Maroc

ARMITAGE PROPERTIES »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: كلم 

9 طريق الجديدة الحي الصناعي 

ليساسفة - 20232 الداا العيضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.3970

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)29)دجنبر)2022

األسا�شي) النظام  مالءمة  اقرا 

القانو :) مقتضيات  مع  للشركة 

احديث النظام األسا�شي بما يتوافق)

(، (21-05 القواني ) أحكام  آخر  مع 

الظهير الشريف اقم)39-11-1)املؤاخ)

بإصداا القانو  اقم) (2011 يونيو) (2

 1-19-79 الشريف) والظهير  (2 -10

بإصداا) (2019 أبريل) (26 في) املؤاخ 

بالشركات) املتبلق  (21-19 القانو )

ذات املسؤولية املحدودة والتبديالت)

القانونية التي ام إجراؤها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 30 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)856339.

371I

Cap Conseils

EUROPREFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

Cap Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303

20390، Casablanca(Maroc

EUROPREFA »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: مشروع 

قصعة الألمي  عمااة 56 اقم 1 الى 

7 كلم 9 طريق الجديدة ليساسفة - 

20232 الداا العيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.3971

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)30)دجنبر)2022

األسا�شي) النظام  مالءمة  اقرا 

القانو :) مقتضيات  مع  للشركة 

احديث النظام األسا�شي بما يتوافق)

(، (21-05 القواني ) أحكام  آخر  مع 

الظهير الشريف اقم)39-11-1)املؤاخ)

بإصداا القانو  اقم) (2011 يونيو) (2

 1-19-79 الشريف) والظهير  (2 -10

بإصداا (2019 أبريل) (26 في) املؤاخ 
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بالشركات) املتبلق  (21-19 القانو ) (

ذات املسؤولية املحدودة والتبديالت)

القانونية التي ام إجراؤها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 30 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)856338.

372I

Cap Conseils

PROGRES BAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�شي للشركة

Cap Conseils

 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303

20390، Casablanca(Maroc

PROGRES BAT »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: كلم 

9 طريق الجديدة الحي الصناعي 

ليساسفة - 20232 الداا العيضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.3969

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)28)دجنبر)2022

األسا�شي) النظام  مالءمة  اقرا 

القانو :) مقتضيات  مع  للشركة 

احديث النظام األسا�شي بما يتوافق)

(، (21-05 القواني ) أحكام  آخر  مع 

الظهير الشريف اقم)39-11-1)املؤاخ)

بإصداا القانو  اقم) (2011 يونيو) (2

 1-19-79 الشريف) والظهير  (2 -10

بإصداا) (2019 أبريل) (26 في) املؤاخ 

بالشركات) املتبلق  (21-19 القانو )

ذات املسؤولية املحدودة والتبديالت)

القانونية التي ام إجراؤها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 30 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)856337.

373I

PUSH CENTER

FIDU PRO CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
FIDU PRO CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

ايميل زاال زنقة اايل طابق 11 اقم 
29 الداا العيضاء - 20000 الداا 

العيضاء املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.2 8225

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام) (2023 فبراير) (01 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
»500.000)داهم«)أي من)»100.000 
عن) داهم«) (600.000« إلى) داهم«)
أو) نقدية  حصص  اقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 07 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)6 8573.
37 I

Cap Conseils

CHANTIERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303
20390، Casablanca(Maroc
CHANTIERS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: كلم 

9 طريق الجديدة الحي الصناعي 
ليساسفة - 20232 الداا العيضاء 

املغرب.
»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

. 159
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)30)دجنبر)2022

األسا�شي) النظام  مالءمة  اقرا 

القانو :) مقتضيات  مع  للشركة 

احديث النظام األسا�شي بما يتوافق)

(، (21-05 القواني ) أحكام  آخر  مع 

الظهير الشريف اقم)39-11-1)املؤاخ)

بإصداا القانو  اقم) (2011 يونيو) (2

 1-19-79 الشريف) والظهير  (2 -10

بإصداا) (2019 أبريل) (26 في) املؤاخ 

بالشركات) املتبلق  (21-19 القانو )

ذات املسؤولية املحدودة والتبديالت)

القانونية التي ام إجراؤها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 31 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)59 856.

375I

KELAA CONSULTING

AGRIPOLE PRODUCT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

KELAA CONSULTING

 N° 11 Avenue(Mohammed(V

 1er(Étage ، 43000، El(kelaa(des

Sraghna maroc

 AGRIPOLE PRODUCT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي تباونية 

الرغاوية ميات قلبة السراغنة قلبة 

السراغنة 3000  قلبة السراغنة 

املغرب 

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

5 89

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 أكتوبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGRIPOLE PRODUCT SARL

إنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مقاول) و  والشتالت  العذوا  وتسويق 
لزااعة أو صيانة املنتزهات والحدائق)

والطرق وما إلى ذلك..
تباونية) (: املقر االجتماعي) عنوا  
الرغاوية ميات قلبة السراغنة قلبة)
السراغنة) قلبة  ( 3000 السراغنة)

املغرب).
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: الطاهري) حميد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
السيد سبيد حاسن):)500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حميد الطاهري عنوانه ا))
قلبة) ميات  الرغاوية  تباونية 
السراغنة) قلبة  ( 3000 السراغنة)

املغرب).
عنوانه ا)) حاسن  سبيد  السيد 
حي السبادة اقم) 1)قلبة السراغنة)

3000 )قلبة السراغنة املغرب).
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حميد الطاهري عنوانه ا))
قلبة) ميات  الرغاوية  تباونية 
السراغنة) قلبة  ( 3000 السراغنة)

املغرب)
عنوانه ا)) حاسن  سبيد  السيد 
حي السبادة اقم) 1)قلبة السراغنة)

3000 )قلبة السراغنة املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بقلبة السراغنة بتاايخ)31 
أكتوبر)2022)احت اقم)7/2022  .
376I

Cap Conseils

SMPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�شي للشركة

Cap Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,303
20390، Casablanca(Maroc
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SMPRO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: كلم 

9 طريق الجديدة الحي الصناعي 

ليساسفة - 20232 الداا العيضاء 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�شي للشركة«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

. 160

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)31)يناير)2023

األسا�شي) النظام  مالءمة  اقرا 

القانو :) مقتضيات  مع  للشركة 

احديث النظام األسا�شي بما يتوافق)

(، (21-05 القواني ) أحكام  آخر  مع 

الظهير الشريف اقم)39-11-1)املؤاخ)

بإصداا القانو  اقم) (2011 يونيو) (2

 1-19-79 الشريف) والظهير  (2 -10

بإصداا) (2019 أبريل) (26 في) املؤاخ 

بالشركات) املتبلق  (21-19 القانو )

ذات املسؤولية املحدودة والتبديالت)

القانونية التي ام إجراؤها.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 31 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)60 856.

377I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE PARTY ICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS

 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL

 MASSAR(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

STE PARTY ICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي   2 الحي 

الصناعي الطابق االول - 0000  

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

133033

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PARTY ICE

-صناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

اكييف و اخزين املثلجات الغدائية).

عنوا  املقر االجتماعي):)  2)الحي)

  0000 (- االول) الطابق  الصناعي 

مراكش املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: لغري�شي) الخدير  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

السيد عثما  ديدي):)500)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الخدير لغري�شي عنوانه ا))

  0000 سبادة) اااكة  فياللة  دواا 

مراكش املغرب.

عنوانه ا)) ديدي  عثما   السيد 

 12 الشقة) (11 اساسية) اقامة 

بويزكاا )0000 )مراكش املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الخدير لغري�شي عنوانه ا))

  0000 سبادة) اااكة  فياللة  دواا 

مراكش املغرب

عنوانه ا)) ديدي  عثما   السيد 

 12 الشقة) (11 اساسية) اقامة 

بويزكاا )0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (06 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)67   1.

378I

كافجيد

روفان برومو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الداا العيضاء 

املغرب

اوفا  برومو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  6 زنقة 
ععد هللا املديوني الطابق األول 

شقة اقم 2 - 20080 الداا العيضاء 

املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

571 03

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اوفا ) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

برومو.

منبش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقااي.

زنقة) (6 (: عنوا  املقر االجتماعي)

ععد هللا املديوني الطابق األول شقة)

اقم)2 - 20080)الداا العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: البراق) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) البراق  محمد  السيد 
عي ) (6 اقم) (32 زنقة) النصر  اجزئة 

الشق)70 20)الداا العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) البراق  محمد  السيد 
عي ) (6 اقم) (32 زنقة) النصر  اجزئة 

الشق)70 20)الداا العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857998.

379I

MED EXPERTISE

أوزنزول فرير
إعال  متبدد القرااات

MED EXPERTISE

 N°65 E1 IMM(TIFAOUINE(AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR(MAROC

أوزنزول فرير »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: اقم13 

شااع العوا اينجداد الرشيدية - 

52000 الرشيدية املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.11 29

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)13)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

افويت) 26)حصة إجتماعية التي في)
بواباو ) ايت  محمد  (: السيد) حوزة 

و) اوكاانت  محمد  (: السيد) لفائدة 

التي) إجتماعية  حصة  افويت) 26)

:)مصطفى الغزواني) في حوزة السيد)

و) اوكاانت  محمد  (: السيد) لفائدة 

حصة إجتماعية التي في) (72 افويت)

حوزة السيد):)موحى أوزانزول لفائدة)

السيد):)محمد اوكاانت و افويت)200 

حصة إجتماعية التي في حوزة السيد)

(: السيد) لفائدة  أوزانزول  موحى  (:

اجرود لحسن)



3935 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إستقالة السيد):)محمد ايت بواباو )
و تبيي  السيد:)محمد اوكاانت كمسير)
للشركة.)و اخويل اإلمضاء)االجتماعي)

للسيد):)محمد اوكاانت)
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 اقم) بند 
(: للشركة) الجدد  الشركاء) مايلي:)
السيد محمد اوكاانت ب)600)حصة)
نقدية و السيد اجرود لحسن ب)200 

حصة نقدية.
على) ينص  الذي  (: 3 اقم) بند 
محمد اوكاانت) تبيي  السيد:) مايلي:)
اإلمضاء) اخويل  و  للشركة  كمسير 

االجتماعي له.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)2023/ 7.

380I

FIDUCIAIRE KENSO

SOMAGRICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 3 شااع حسن الصغير الطابق 3 ، 
20600، الداا العيضاء أملغرب
SOMAGRICO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 209، ب 
د مصطفى املباني الطابق 3 مرف 
سلطا  - 20600 العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.360771
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2022 ماي) (31 في) املؤاخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
اأسمالها) معلغ  (SOMAGRICO
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
مصطفى) د  ب  (،209 اإلجتماعي)
(- سلطا ) مرف  (3 الطابق) املباني 
(: نتيجة ل) املغرب  العيضاء) (20600

الشركة)،

لم) (، (05-10-2016 في) اأسست  (

اقم بأي نشاط في السنوات األخيرة)

وأ  آفاق اطويرها غير موجودة..

209،)ب) و حدد مقر التصفية ب)

مرف) (3 الطابق) املباني  د مصطفى 

العيضاء.) الداا  (20600 (- سلطا )

املغرب.)

و عي :

السيد ة))ععد البالي ابن جلو  و)

مااف الطابق) (2 95)شااع) عنوانه ا))

8)الشقة)16 20600)العيضاء)املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 05 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

أكتوبر)2022)احت اقم)0378 8.

381I

FISCALITY CONSULTING CENTER

LRD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

LRD شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مراكش 
محاميد الرقم 218 اجزئة اداوي 

الشقة اقم 1 الطابق االول - 0000  

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

133107

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
.LRD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

منبش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقااي)

مقاول في اعمال اخرى.
مراكش) (: املقر االجتماعي) عنوا  
اداوي) اجزئة  (218 الرقم) محاميد 
الشقة اقم)1)الطابق االول)-)0000  

مراكش املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد لحو الوادي):)1.000)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) الوادي  لحو  السيد 
اجزئة) (218 الرقم) محاميد  مراكش 
االول) الطابق  (1 اقم) الشقة  اداوي 

0000 )مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) الوادي  لحو  السيد 
اجزئة) (218 الرقم) محاميد  مراكش 
االول) الطابق  (1 اقم) الشقة  اداوي 

0000 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)566  1.
382I

BOUCHTA COMPTA

PACIFIC MEDITERANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC

PACIFIC MEDITERANE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 127 

شااع حافظ بن ععد العاا اقامة 

األندلس انزاا  الطابق الثاني محل 
اقم 6 - 90000 طنجة املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.10 025

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام احويل) (2023 يناير) (20 املؤاخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»اقم)127)شااع حافظ بن ععد العاا)

اقامة األندلس انزاا  الطابق الثاني)

محل اقم)6 - 90000)طنجة املغرب«)

إلى)»دواا ضهر الكوشة فرسيوة اقم)3 

- 90000)قصر الصغير املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)2072.

383I

KENITRA CODING

KENITRA CODING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

KENITRA CODING
زنقة 151 اقم 2021 املحل اقم 2 

افكا ، 010 1، القنيطرة املغرب

KENITRA CODING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 151 
اقم 2021 املحل 2 افكا - 010 1 

القنيطرة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

68137
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في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (2 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KENITRA CODING
غرض الشركة بإيجاز):)قطع غياا)

السيااات).
عنوا  املقر االجتماعي):)زنقة)151 
 1 010 (- افكا) (2 املحل) (2021 اقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد مصدق زياد):)1.000)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) زياد  مصدق  السيد 
القنيطرة) (1 010  11 اقم) (59 زنقة)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) زياد  مصدق  السيد 
القنيطرة) (1 010  11 اقم) (59 زنقة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)08)فبراير)

2023)احت اقم)-.
38 I

FISCALITY CONSULTING CENTER

G2LM INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

G2LM INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

اسكجوا صوكوما الرقم 2130 

الشقة 5 الطابق االول - 0000  

مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

132791

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 G2LM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. INVEST

منبش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقااي.

اجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

 2130 الرقم) صوكوما  اسكجوا 

  0000 (- االول) الطابق  (5 الشقة)

مراكش املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1 (: الشركة ايكو انفيست)

بقيمة)100)داهم للحصة).

السيد يوها  ايمانييل كونزاليس):)

999)حصة بقيمة)100)داهم للحصة)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (.

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة ايكو انفيست عنوانه ا))1 

 .  81700 ب شااع املحاابي  القدامى)

بويلواين فرنسا.

السيد يوها  ايمانييل كونزاليس)

بويلواين) (. (81700 لو ااي) عنوانه ا))

فرنسا.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوها  ايمانييل كونزاليس)
بويلواين) (. (81700 لو ااي) عنوانه ا))

فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (30 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)201  1.

385I

CFCIM

SWINGWINDS سوينغويندز
شركة التوصية باألسهم 

اأسيس شركة

CFCIM
15 شااع مرف السلطا  ، 20130، 

الداا العيضاء املغرب
 SWINGWINDS سوينغويندز

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطريق 
اإلقليمي 318 ، املنطقة الصناعية 

إيكو بااك برشيد املعنى اقم 
179,180,181,182, 26100 برشيد 

-
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
17693

 26 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
نونبر)2022)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

SWINGWINDS(سوينغويندز
(-- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
اآلالت) مكونات  ونقش  وطالء) الميع 
األصفر) النحاف  من  املوسيقية 

وفضة النيكل والخشب
-)جمبية اآلالت املوسيقية

ملحقات) أو  مكونات  -اصنيع 
(، اللحام) (، اللحام) اآلالت املوسيقية:)

الخراطة)،)ادوير القضعا 

املكونات) واصدير  استيراد  (-

واآلالت املوسيقية

املواد) واصدير  استيراد  (-

اآلالت) لتصنيع  االستهالكية 
معجو ) امللحقات:) أو  املوسيقية 

(، وشحوم) (، ومخاز  مؤقتة) (، الميع)

ووانيش)،)ومسامير)،)إلخ.

اآلالت) واصدير  استيراد  (-

اآلالت) لتصنيع  الالزمة  واملنشآت 

(، اكييف هواء) (، شفط) املوسيقية:)

الميع) مخااط  (، وانيش) مقصواة 

آالت ذات احكم) (، محطات عمل) (،
اقمي)،)حفااة)

الطريق) عنوا  املقر االجتماعي:) (-

الصناعية) املنطقة  (، (318 اإلقليمي)

اقم) املعنى  برشيد  بااك  إيكو 

برشيد) (26100  ,179,180,181,182

-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

1.327.928)داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

1.327.928)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))اييري أوايز بصفته ا))

الشريك الوحيد والكائن عنوانه ب:)

 92150 كالفيل) فريدايك  شااع  (22

سواينس فرنسا

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

»شركة) سيلمر) مانوفاكتير  (-

»)بصفتها الشريك) التوصية باألسهم)

الوحيد والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)

باايس) (75018 مااكاديت) شااع  (59

فرنسا
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-

الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT
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والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))اييري أوايز بصفته ا))

 22 ب:) عنوانه  والكائن  (QUALITE

 92150 كالفيل) فريدايك  شااع 

سواينس فرنسا

جيفروي) سولير  السيد ة)) (-

بصفته ا)) إيمي  (، فرانسيسكو) (،

 10 ب:) عنوانه  والكائن  (QUALITE

اريل) (78510 سريزي) دي  بالسيت 

سوا سي  فرنسا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

بتاايخ)-)احت اقم)17693.

386I

KAMAR BENOUNA

 APERIOS GLOBAL
ADVISORY ش م م دات 

مساهم وحيد
إعال  متبدد القرااات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca(MAROC

 APERIOS GLOBAL ADVISORY

ش م م دات مساهم وحيد »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شااع 

سيدي محمد بن ععد هللا - 0 202 

الدااالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.375295

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)26)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بقراا الغير البادي للمساهم الوحيد)

قرا احويل املقر االجتماعي من شااع)
اوا) الى  هللا  ععد  بن  محمد  سيدي 

الطابق) املوحد  شااع  (1 كريسطال)

الباشر)

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير العند الرابع من القواني )

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)0:)الذي ينص على مايلي:)

0

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 85816.

387I

KAMAR BENOUNA

 APERIOS GLOBAL

ADVISORY ش م م دات 

مساهم وحيد
إعال  متبدد القرااات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca(MAROC

 APERIOS GLOBAL ADVISORY

ش م م دات مساهم وحيد »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: اوا 

كريسطال 1 الطابق الباشر شااع 

املوحد - 20000 الدااالعيضاء 

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.375295

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)06)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

قرا املساهم الوحيد الغاء)االنشطة)

الثالية)-وكيل اعمال)-)طاببة)-)طاببة)

حجرية)-)طاببة حجرية كروم

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير العند اقم)3)من القواني )

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)0:)الذي ينص على مايلي:

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858165.
388I

BENZINA FIRDAOUS

RMTG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES(MAROC
RMTG شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 
طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 106 
حي سعاق الخيل الرماني - 15150 

الرماني املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.315

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (20 املؤاخ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
معلغ) (RMTG الوحيد) الشريك  ذات 
داهم وعنوا ) (1.000.000 اأسمالها)
مقرها اإلجتماعي اقم)106)حي سعاق)
الرماني) (15150 (- الرماني) الخيل 
اوقف عن مزاولة) (: املغرب نتيجة ل)

النشاط.
و حدد مقر التصفية ب اقم)106 
 15150 (- الرماني) الخيل  حي سعاق 

الرماني املغرب.)
و عي :

و) اشدي  مروا   السيد ة))
 01 شااع مالي البمااة) (22 عنوانه ا))
لوسيو الرباط)10000)الرباط املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 االبتدائية بالرماني بتاايخ)

2023)احت اقم)01.
389I

أوديريك

جي جي أ كابيطال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

أوديريك
36أ، شااع أنفا - الطابق األول 

- الداا العيضاء 36أ، شااع أنفا 

- الطابق األول - الداا العيضاء، 

20000، الداا العيضاء املغرب

جي جي أ كابيطال شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عند شركة 

أوديريك 36 أ شااع أنفا - الطابق 

األول - 20050 الداا العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

570937

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)جي جي)

أ كابيطال.

شركة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مشااكة) استثماا،) حيازة،) قابضة،)

و ادبير األسهم أو الحصص في جميع)

سيتم) التي  أو  املوجودة  الشركات 

اأسيسها،)كيفما كا  شكلها القانوني)

سواء)كانت صناعية،)اجااية،)مالية،)

زااعية أو عقااية أو غيرها،)عن طريق)

و) واملساهمة  شركات جديدة  إنشاء)

االكتتاب و)/)أو شراء)األوااق املالية و)

/)أو الحقوق االجتماعية أو االندماج)

أو املشااكة أو غير ذلك...

-)إدااة،)اثمي  و تسيير املشااكات و)

املصالح التي امتلكها الشركة.
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عند) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
(- أنفا) شااع  أ  (36 أوديريك) شركة 
الطابق األول)-)20050)الداا العيضاء)

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
السيد الغالي أقصبي):)100)حصة)

بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 3 السيد الغالي أقصبي عنوانه ا))
الداا العيضاء) (20180 زنقة ليير أنفا)

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 3 السيد الغالي أقصبي عنوانه ا))
الداا العيضاء) (20180 زنقة ليير أنفا)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 07 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857230.

390I

ABK CONSULTING

 HAROON PROPERTY
MANAGEMENTSERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اوسيع نشاط الشركة)

ABK CONSULTING
 RUE OUED FES APPT N°1 27

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

 HAROON PROPERTY
 MANAGEMENTSERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 38 شااع 
الحوز اقم 12 الطابق 1 - 10200 

الرباط املغرب.
اوسيع نشاط الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.101679

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في)13)يناير)2023)امت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

)-أعمال بناء)الشعكة الكهربائية)

ذات) الكهربائية  األجهزة  -صيانة 

الجهد املتوسط واملنخفض)

والتكييف) السعاكة  -أعمال 

والتدفئة

.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (08 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)9 1330.

391I

KAMAR BENOUNA

AFRICA FEED ET FOOD ش 
م ش

إعال  متبدد القرااات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca(MAROC

AFRICA FEED ET FOOD ش م ش 

»شركة املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي:  2 زنقة 

الجيالاي غافري التجزئة اقم 3 

عي  السعع - 20590 الدااالعيضاء 

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.563869

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)23)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

على) املصادقة  البام  الجمع  قرا 

الزيادة في االسهم اململوكة في الشركة)

 279.000.000 بقيمة) (»EDDIK«

داهم عوض)27.900.000)داهم)

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) السابع  و  السادف  العند  تغيير 

القواني )

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:0 اقم) بند 

ام اإليداع القانوني باملحكمة) مايلي:)

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858169.

392I

KAMAR BENOUNA

BETONOV
إعال  متبدد القرااات

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 3 

20160، Casablanca(MAROC

BETONOV »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: اقامة 

حدائق بالزا البمااة ج 2 الطابق 

الثالث اقم 8 - 28820 املحمدية 

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.223 9

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في) 1)يونيو)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

اعتماد) البام  الجمع  قرا  مايلي:)

شكل شركة ذات مسؤولية محدودة)

مساهمة) نتيجة  واحد  شريك  مع 

االسهم) جميع  في  الشركات  جميع 

التي) و  سهما  (12.000 العالغ عددها)

الشركة) لصالح  ااسمال  تشكل 

محدودة) »شركة  (EMATERIA«

 12.100.000 ااسمالها) املسؤولية 

حي) الرباط) ) في  مقرها  مع  داهم 

شااع الصنوبر القطاع) (16( الرياض)

اقم)19)بلوك د و مسجلة في السجل)

التجااي احت اقم)7607 1 .

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

االسا�شي) للنظام  مترابط  اعتماد 

ذات) املسؤولية  محدودة  لشركة 

مساهم وحيد)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:0 اقم) بند 

ام اإليداع القانوني باملحكمة) مايلي:)

االبتدائية باملحمدية بتاايخ)09)فبراير)

2023)احت اقم)295.

393I

vertex corp

VERTEX CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

vertex corp

 RESIDENCE KHARBACG APP  6

 N°8 ETAGE 4 EL(QODS(OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

VERTEX CORP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6 إقامة 

خرباش شقة اقم 8 طابق   القدف 

- 60000 وجدة املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

 0537

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VERTEX CORP

مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ااصال)-اجااة-استيراد واصدير.

6 إقامة) (: عنوا  املقر االجتماعي)

خرباش شقة اقم)8)طابق) )القدف)-)

60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 500 (: السيد محمد أنس الزياني)

حصة بقيمة)50.000)داهم للحصة).
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 500 (: بنشريف) وادة  السيدة 
حصة بقيمة)50.000)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الزياني) أنس  محمد  السيد 
ظهر املحلة اجزئة السالم) عنوانه ا))
وجدة) (60000 اقم٢٥  أ٧٧) زنقة 

املغرب.
السيدة وادة بنشريف عنوانه ا))
ظهر املحلة اجزئة السالم زنقة أ٧٧ 

اقم٢٥ 60000)وجدة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الزياني) أنس  محمد  السيد 
ظهر املحلة اجزئة السالم) عنوانه ا))
وجدة) (60000 اقم٢٥  أ٧٧) زنقة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (03 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)99 2.
39 I

ROCKWOOD COMPOSITES SARLAU

ENERGIE TRAVAUX FATHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ENERGIE TRAVAUX FATHI
10، زنقة واشنطن الطابق السفلي 

اقم ٤ ، 20060، الداا العيضاء 
املغرب

 ENERGIE TRAVAUX FATHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
واشنطن الطابق السفلي اقم   - 

20060 الداا العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
5698 7

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نونبر) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENERGIE TRAVAUX FATHI

مبالجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العيانات.
زنقة) (10 (: عنوا  املقر االجتماعي)

 - اقم)   السفلي  الطابق  واشنطن 

20060)الداا العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: فتحي) املهدي  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) فتحي  املهدي  السيد 
البونات سيدي بنوا) مركز األابباء،)

350 2)الجديدة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) فتحي  املهدي  السيد 
البونات سيدي بنوا) مركز األابباء،)

350 2)الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 27 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)00856086.

395I

GESTION IMMOBILERE PROFESSIONNEL

جستيون ايموبيلييغ 
بغوفيسيونيل

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 GESTION IMMOBILERE

PROFESSIONNEL

 39RUE OMAR SLAOUI

 PLATEAU(TAOUFIQ 4eme(Etage

 Bureau 1 Casablanca ، 20006،

CASABLANCA MAROC

جستيو  ايموبيلييغ بغوفيسيونيل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اقامة 

الحسن ، حي بالاو ،الطابق السفلي، 
الداا العيضاء - 20200 الداا 

العيضاء املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
. 23059

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (16 املؤاخ في)
بغوفيسيونيل) ايموبيلييغ  جستيو  
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
اأسمالها) معلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها) وعنوا   داهم  (10.000
،)حي بالاو) اإلجتماعي اقامة الحسن)
(- العيضاء) الداا  السفلي،) ،الطابق 
الداا العيضاء)املغرب نتيجة) (20200

لبدم احقيق الغرض التجااي..
و عي :

و) الطاهري  حسن  السيد ة))
اقم) أ  بلوك  (2 ليساسفة) عنوانه ا))
الداا العيضاء) (20232 العيضاء) (175

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
بتاايخ)16)يناير)2023)وفي ليساسفة)
2)بلوك أ اقم)175)العيضاء)-)20232 

الداا العيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)7 8579.
396I

COFISCOM

L›ITALIEN AU FEU DE BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 L›ITALIEN AU FEU DE BOIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 9 
ابريل اقامة »االناقة« املحل اقم 1 - 

93000 اطوا  املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

32915

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (2 

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.L’ITALIEN AU FEU DE BOIS

غرض الشركة بإيجاز):)-استغالل)

مطبم.

 9 شااع) (: عنوا  املقر االجتماعي)

 -  1 ابريل اقامة)»االناقة«)املحل اقم)

93000)اطوا  املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

بااريك) فرانسوا  جا   السيد 

بقيمة) حصة  (500 (: ميتيني) ليونيل 

100)داهم للحصة).

السيد اونالد اانولد شومي):)500 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بااريك) فرانسوا  جا   السيد 

شااع) (30 عنوانه ا)) ميتيني  ليونيل 

الجيش امللكي اجزئة املنظر الجميل)

بركا ) (63300 سليما ) سيدي 

املغرب.

شومي) اانولد  اونالد  السيد 

عنوانه ا))اقامة اسيا حي املطاا شقة)

13 62000)الناظوا املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بااريك) فرانسوا  جا   السيد 

شااع) (30 عنوانه ا)) ميتيني  ليونيل 

الجيش امللكي اجزئة املنظر الجميل)

سيدي سليما )63300)بركا  املغرب
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شومي) اانولد  اونالد  السيد 
عنوانه ا))اقامة اسيا حي املطاا شقة)

13 62000)الناظوا املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2023)احت اقم)6 28.

397I

PUSH CENTER

DIGITAJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
DIGITAJ شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 357 شااع 
محمد 5 طابق 5 شقة اقم 9 فضاء 
أ/2 بيلفيدير الداا العيضاء - 20000 

الداا العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
571633

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGITAJ
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكمعيوار.
 357 (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 9 شقة اقم) (5 طابق) (5 شااع محمد)
(- بيلفيدير الداا العيضاء) أ/2) فضاء)

20000)الداا العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:) اأسمال  معلغ 
100.000,00)داهم،)مقسم كالتالي:

(: حفي�شي) الدين  ااج  السيد 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حفي�شي) الدين  ااج  السيد 
 7 3)شقة) اجزئة مازيال ط) عنوانه ا))
الداا) (20000 بلفدير) اسماء) اقامة 

العيضاء)املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حفي�شي) الدين  ااج  السيد 
 7 3)شقة) اجزئة مازيال ط) عنوانه ا))
الداا) (20000 بلفدير) اسماء) اقامة 

العيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858121.
398I

TIEXAS FER

TIEXAS FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

TIEXAS FER
77 زنقة محمد سميحة الطابق 
10 شقة اقم 57 الداا العيضاء ، 

20090، الداا العيضاء املغرب
TIEXAS FER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 

محمد سميحة الطابق 10 شقة اقم 
57 الداا العيضاء - 20090 الداا 

العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
571175

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIEXAS FER
غرض الشركة بإيجاز):)التجااة في)

الحديد.
زنقة) (77 (: عنوا  املقر االجتماعي)
محمد سميحة الطابق)10)شقة اقم)
الداا) (20090 (- العيضاء) الداا  (57

العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
(: الضنهاجي) البالي  ععد  السيد 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الضنهاجي) البالي  ععد  السيد 
عنوانه ا))22)زنقة بغداد سيدي بنوا)

350 2)سيدي بنوا املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الضنهاجي) البالي  ععد  السيد 
عنوانه ا))22)زنقة بغداد سيدي بنوا)

350 2)سيدي بنوا املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857888.

399I

CABINET BADREDDINE

K.S. AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

اقم 1 ، 0، مراكش املغرب
K.S. AUTO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
تساوت 1 اقم 107 البطاوية - 
3000  قلبة السراغنة املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.52 5
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
2023)اقرا حل) 01)فبراير) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
معلغ) (K.S. AUTO الوحيد) الشريك 
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
تساوت) اجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
  3000 (- البطاوية) (107 اقم) (1
(: ل) نتيجة  املغرب  السراغنة  قلبة 
من القانو ) (33 و) (32 طعقا للعندين)

االسا�شي للشركة.
اجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- البطاوية) (107 اقم) (1 تساوت)

3000 )قلبة السراغنة املغرب.)
و عي :

و) ياسي   الكرناوي  السيد ة))
 107 1)اقم) عنوانه ا))اجزئة تساوت)
السراغنة) قلبة  ( 3000 البطاوية)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بقلبة السراغنة بتاايخ)13 

فبراير)2023)احت اقم)65/2023.
 00I

اقصري عمر

 PROZY DIGITAL
SOLUTIONS

إعال  متبدد القرااات

اقصري عمر
شااع اشبيلية زنقة 3 داب 1 اقم 

1 اطوا  املغرب ، 93000، اطوا  
املغرب

 PROZY DIGITAL SOLUTIONS
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 8 زنقة 1 
شااع املسيرة الطابق الثاني مرايل - 

93150 مرايل املغرب.
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»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.29027

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)28)شتنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

املوافقة على عمليات نقل األسهم

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اوسيع غرض الشركة

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

احويل الشكل القانوني للشركة

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تغيير تسمية الشركة

قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املدير وتبيي  مدير جديد

قراا اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  القانو  االسا�شي للشركة

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 700 الجمع البام يقرا قعول احويل)

سهم من السيد يرو أسامة لصالح)

السيد يرو زكرياء.

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

غرض) امديد  يقرا  البام  الجمع 

التالي:) النشاط  بإضافة  الشركة 

املواقع) واطوير  واصميم  مفهوم  (•

اإللكترونية.

بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل) احويل  يقرا  البام  الجمع 

ذات) شركة  من  للشركة  القانوني 

املساهم) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية) ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة.

على) ينص  الذي  اقم) :) بند 

تغيير) البام  االجتماع  يقرا  مايلي:)
اسم الشركة من اخفاات إلى بروزي)

ديجتال سوليسيو .

بند اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

الجمع البام يقرا ببد االستماع إلى)

السيد) استقالة  قعول  املناقشات 

املغربية الجنسية  من  أسامة  يرو 

باب) في  (26/07/1982 في) املولود  (

لعطاقة) والحامل  شفشاو   برد 

 L383619 اقم) الوطنية  التبريف 

واملقيم في اطوا ،)شااع وهرا  زنقة)

ويبي ) الشركة  تسيير  اقم 0،من  أ 

الجنسية) من  زكرياء) يرو  السيد 

مواليد) 199/ 0/ 0  من  املغربية،)

في اطوا  والحامل لعطاقة التبريف)

في) ويقيم  (،L539826 اقم) الوطنية 

شااع وهرا  زنقة أ اقم) ،) اطوا ،)

كمسير إدااي للشركة املذكواة لفترة)

غير محددة.

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

النظام) احديث  يقرا  البام  الجمع 

األسا�شي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

أكتوبر) االبتدائية بتطوا  بتاايخ) 1)

2022)احت اقم)2102.

 01I

CAUDIFISC SARL

PRODIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CAUDIFISC SARL

3  زنقة في�شي خليفة الداا 

العيضاء ، 20000، الداا العيضاء 

املغرب

PRODIAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 شااع 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املباني 

الطابق األول الرقم 56 مركز الرياض 

- 20000 الدا العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

571779

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 دجنبر) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PRODIAL

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع املواد الغدائية.

61)شااع) عنوا  املقر االجتماعي):)

اللة الياقوت زاوية مصطفى املباني)

الطابق األول الرقم)56)مركز الرياض)

- 20000)الدا العيضاء)املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 1000 (: السيد لحسينية يوسف)

بقيمة)100)داهم.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

يوسف) لحسينية  السيد 

عنوانه ا))121)زنقة)9)اجزئة بكاطيل)

بولو)20000)الدا العيضاء)املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

يوسف) لحسينية  السيد 

عنوانه ا))121)زنقة)9)اجزئة بكاطيل)

بولو)20000)الدا العيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858382.

 02I

M&A(CONS

كغوسبرو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

M&A(CONS

حي الجديد بني انصاااالناظوا ، 

62000، الناظوا املغرب

كغوسبرو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي عريض 
بلوك 01 شااع اويمة  50 طابق 
االول الناظوا - 62000 الناظوا 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
25269

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كغوسبرو.
وسيط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اجااة الجملة.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اويمة) 50  شااع  (01 بلوك) عريض 
 62000 (- الناظوا) االول  طابق 

الناظوا املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
الوايا�شي) الوحيد  ععد  السيد 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000  :

للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الوايا�شي) الوحيد  ععد  السيد 
عنوانه ا))شاع ابن خالدو  الناظوا)

62000)الناظوا املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الوايا�شي) الوحيد  ععد  السيد 
عنوانه ا))شاع ابن خالدو  الناظوا)

62000)الناظوا املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالناضوا بتاايخ)13)فبراير)

2023)احت اقم) 532.
 03I
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BRIDIAGRI 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

 BRIDIAGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 29 

اجزئة الحسنية حي ف ف م ب ا - 

50000 مكناف املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 9713

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2022 نونبر) (30 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

معلغ) (BRIDIAGRI الوحيد) الشريك 

وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

اجزئة) (29 اقم) اإلجتماعي  مقرها 

الحسنية حي ف ف م ب ا)-)50000 

عدم) (: ل) نتيجة  املغرب  مكناف 

احقيق أهداف الشركة

على) الحصول  من  التمكن  عدم 

الزبناء

إمكانيات مالية جد محدودة.

 29 و حدد مقر التصفية ب اقم)

(- اجزئة الحسنية حي ف ف م ب ا)

50000)مكناف املغرب.)

و عي :

عنوانه ا)) و  زين  سمير  السيد ة))

 50000 ج) م  اقم) ) املرينيي   زنقة 

مكناف املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (27 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1562.

 0 I

HORICOM

 CONSTRUCTION

D›AUJOURD›HUI
إعال  متبدد القرااات

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 CONSTRUCTION

D›AUJOURD›HUI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: عمااة 

15 شقة 5 اقامة ضحى الدخيسة - 

50000 مكناف املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

. 1559

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)08)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

الذي) (: تبديل) (1- اقم) قراا 

يقرا الجمع البام) ينص على مايلي:)

اصلع) السيد  تبيي   على  ويوافق 

التبريف) لعطاقة  الحامل  لفضيل 

كمسير) (،CB77723 الوطنية)

 CONSTRUCTION لشركة) وحيد 

غير) ملدة  (D’AUJOURD’HUI

محدودة.)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:--- اقم) بند 

مايلي:)---

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)662.

 05I

KELAA CONSULTING

KDS ARC EN CIEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

KELAA CONSULTING

 N° 11 Avenue(Mohammed(V

 1er(Étage ، 43000، El(kelaa(des

Sraghna maroc

 KDS ARC EN CIEL SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

محمد الخامس 5 قلبة السراغنة 

3000  قلبة السراغنة املغرب .

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 811

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

2023)اقرا حل) 09)فبراير) املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 KDS ARC EN CIEL(الشريك الوحيد

 100.000 معلغ اأسمالها) (SARL AU

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع)

السراغنة) قلبة  (5 الخامس) محمد 

املغرب) السراغنة  قلبة  ( 3000

نتيجة ل):)قفل الشركة).

شااع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السراغنة) قلبة  (5 الخامس) محمد 

3000 )قلبة السراغنة املغرب.)

و عي :

محمد املير و عنوانه ا)) السيد ة))

  3000 الجوالة) با احال  اوالد  دواا 

قلبة السراغنة املغرب كمصفي) ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

شااع) (: بالتصفية) املتبلقة  الوثائق 

محمد الخامس)5 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بقلبة السراغنة بتاايخ)13 

فبراير)2023)احت اقم)67/2023.

 06I

COFISCOM

IHLIWOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

IHLIWOOD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 زنقة 
طنجة حي الحسني - 63300 بركا  

املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.3987

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)13)دجنبر)2022)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»61)زنقة طنجة حي الحسني)-)63300 
بركا  املغرب«)إلى)»مداا بركا  وجدة)
بن) علي  سيدي  قرب  تغرواين  دواا 
بركا ) (63300 يخلف جماعة فزوا )

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 بتاايخ) ببركا   االبتدائية 

2023)احت اقم)61/2023.

 07I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

MAJMOUAA BEN HAMAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT(A 1ER(ETAGE(N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MAJMOUAA BEN HAMAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شااع 
ععد الكريم الخطابي اقامة املهندز 
جليزعمااة ا الشقة اقم   الطابق 

االول - 0000  مراكش املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.719 9

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
2019)اقرا حل) 31)دجنبر) املؤاخ في)
MAJMOUAA BEN HAMAD)شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
الوحيد معلغ اأسمالها)10.000)داهم)
شااع) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
املهندز) اقامة  الخطابي  الكريم  ععد 
الطابق) اقم) ) الشقة  ا  جليزعمااة 
االول)-)0000 )مراكش املغرب نتيجة)

الالزمة االقتصادية.
و عي :

و) ا  حمد  بندا  معااكي  السيد ة))
اململكة البربية السبودية) عنوانه ا))
كمصفي) السبودية  جازا   (65000

 ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
شااع) وفي  (2019 دجنبر) (31 بتاايخ)
املهندز) اقامة  الخطابي  الكريم  ععد 
الطابق) اقم) ) الشقة  ا  جليزعمااة 

االول)-)0000 )مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)781  1.
 08I

HORICOM

GLOBAL INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
GLOBAL INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 178 
اجزئة الوفاء 1-2 الطابق األا�شي 

ص ب 7633 - 50000 مكناف 
املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 2085
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا حل) (2023 يناير) (30 املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 GLOBAL INVEST الشريك الوحيد)
داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 
 178 اقم) اإلجتماعي  وعنوا  مقرها 
اجزئة الوفاء)2-1)الطابق األا�شي ص)
املغرب) مكناف  (50000  -  7633 ب)

نتيجة ل):)أزمة القطاع.
و حدد مقر التصفية ب اقم)178 
اجزئة الوفاء)2-1)الطابق األا�شي ص)

ب)7633 - 50000)مكناف املغرب.)
و عي :

و) الهوااي  الهاشمي  السيد ة))
عنوانه ا))فيال اقم)277)جنا  مرجا )
1/2 50000)مكناف املغرب كمصفي)

 ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1667.
 09I

cabinet idrissi

STE CUISIN›STORE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
STE CUISIN›STORE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

صفرو اجزئة السالم قطبة اقم 83 
متجر 5-6-7 فاف - 30000 فاف 

املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 

75137

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CUISIN’STORE SARL

متجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لعيع أدوات املطعخ املنزلية بالجملة و)

و) استيراد  التقسيط--)

اصدير.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

 83 صفرو اجزئة السالم قطبة اقم)

فاف) (30000 (- فاف) (5-6-7 متجر)

املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

 750 (: برادة) البالي  ععد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).

حصة) (250 (: برادة) نبيل  السيد 

بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ععد البالي برادة عنوانه ا))

الدومنيك) زنقة  املنامة  شااع  (20

الزهوا)1)فاف)30000)فاف املغرب.

 62 عنوانه ا)) برادة  نبيل  السيد 

اجزئة ملسفر) (6 الشقة) اقامة اسراء)

فاف) (30000 فاف) ايموزاا  طريق 

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 62 عنوانه ا)) برادة  نبيل  السيد 

اجزئة ملسفر) (6 الشقة) اقامة اسراء)

فاف) (30000 فاف) ايموزاا  طريق 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

التجااية بفاف بتاايخ)19)يناير)2023 

احت اقم)5816/2023.

 10I

CAF MAROC

MLM DAOUDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MLM DAOUDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز اقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني اقم 10 90000 طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

130015

 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2022 يونيو)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 MLM اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)

DAOUDI

-)غرض الشركة بإيجاز:)شراء)وبيع)

واملنتجات) التجميل  مستحضرات 

الصحية
-)عنوا  املقر االجتماعي:)زنقة واد)
الطابق) كاسطيا  اقامة  (20 اقم) زيز 

الثاني اقم)10 90000)طنجة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
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مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)
الطعيبيو ):)

الداودي) عادل  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 20 اقم) الطابق) ) (65 عمالرة) الهناء)

90000)طنجة املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
-)-)»شركة ذات مسؤولية محدودة)
(- بصفتها) الوحيد«) الشريك  ذات 

والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)-)-)-)-
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الداودي) عادل  السيد ة)) (-
QUALITE_ بصفته ا))
عنوانه) والكائن  (GESTIONNAIRE
اقم) الطابق) ) (65 عمالرة) الهناء) ب:)

20 90000)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2022 غشت) (26 بتاايخ)

.130015
 11I

ETS COMPTA HOUSE

 INTERMIDAIRE EN
TRANSPORT ROUTIER

إعال  متبدد القرااات

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC
 INTERMIDAIRE EN

TRANSPORT ROUTIER »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 02 بلوك 

1 زنقة 3 ام الربيع خنيفرة - - 
خنيفرة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

. 073

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)06)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:01 اقم) قراا 

افويت الحصص من ملرابطي) مايلي:)

عمر الى اويرف ادايس)

على) ينص  الذي  (:02 اقم) قراا 

املسير) ادايس  اويرف  تبيي   مايلي:)

الجديد و الوحيد للشركة

على) ينص  الذي  (:03 اقم) قراا 

تغيير الشكل القانوني لشركة) مايلي:)

من شركة دات مسؤولية محدودة الى)

شركة دات مسؤولية محدودة دات)

شريك وحيد)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:03 اقم) بند 

تغيير الشكل القانوني لشركة) مايلي:)

من شركة دات مسؤولية محدودة الى)

شركة دات مسؤولية محدودة دات)

شريك وحيد)

على) ينص  الذي  (:07 اقم) بند 

افويت الحصص من ملرابطي) مايلي:)

عمر الى اويرف ادايس

على) ينص  الذي  (:13 اقم) بند 

املسير) ادايس  اويرف  تبيي   مايلي:)

الجديد و الوحيد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (30 بتاايخ) بخنيفرة  االبتدائية 

2023)احت اقم)32.

 12I

STE HTCPRO SARL

MEGA MIND MAROC
إعال  متبدد القرااات

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA(MAROC

MEGA MIND MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة 
األميرة عائشة عمااة 18 اقم   - 

000 1 القنيطرة املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.37607

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)01)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

افويت الحصص
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير العنود)6،)7
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسيرة وتبيي  مسير جديد
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة
قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  النظام األسا�شي
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6،7 اقم) بند 
السيدة خديجة) (- (: الحصص) مايلي:)
السيد) الى  حصة  (50 افوت) اطويل 
50)حصة الى السيد) النوالي محمد و)

حني  عزالدين)
على) ينص  الذي  (:13 اقم) بند 
السيد) تبيي   (: التسيير) مايلي:)
ععدالبزيز اسبيد كمسير غير شريك)

للشركة ملدة غير محدودة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)13)فبراير)

2023)احت اقم)311 9.
 13I

fiduazizi

DELUX EMPIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

fiduazizi
شااع عمر املختاا حي القدف ، 

70000، البيو  املغرب
DELUX EMPIRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة بوملا  
اقم 87 مكرا حي خط الرملة زنقة 
بوملا  اقم 87 مكرا حي خط الرملة 

70000 البيو  املغرب
اأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

    1
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 DELUX(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EMPIRE
غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

و اوزيع مواد التجميل.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
87)مكرا حي خط الرملة) بوملا  اقم)
مكرا حي خط) (87 زنقة بوملا  اقم)

الرملة)70000)البيو  املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الري�شي) نهيلة  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 1000 (: الري�شي) نهيلة  السيدة 

بقيمة)100)داهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) الري�شي  نهيلة  السيدة 
الداااكة) اكاديرت  الفا�شي  ايت  حي 

80000)اكادير املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) بطل  سومية  السيدة 
الداااكة) اكاديرت  الفا�شي  ايت  حي 

80000)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (25 بتاايخ) بالبيو   االبتدائية 

2023)احت اقم)3877/2023.

 1 I
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STE HTCPRO SARL

ALPHA 2 S
إعال  متبدد القرااات

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA(MAROC

ALPHA 2 S »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: اجزئة 

القصعة عمااة 3 شقة 6 حي واد 

الذهب - 12000 امااة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.137765

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)17)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

-)تغيير عنوا  املقر االجتماعي

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

افويت الحصص

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير العنود)6،)7

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير وتبيي  مسير جديد

قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  النظام األسا�شي

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
زنقة حسنونة اقم) (: عنوا  الشركة)

13)إقامة داا اإليما  طنجة

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

حفطي) السيد  (- الحصص:) افويت 

500)حصة الى) اداي�شي حميد يفوت)

السيد الوهابي حسن و السيد حفطي)

الى) حصة  (500 يفوت) زهير  اداي�شي 

السيد الوهابي حسن

على) ينص  الذي  (:13 اقم) بند 

السيد) جديد  مسير  تبيي   مايلي:)

الوهابي حسن ملدة غير محدودة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (07 بتاايخ) بتمااة  االبتدائية 

2023)احت اقم)9878.

 15I

LE LEGALISTE

CZN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LE LEGALISTE
زاوية شااع ميسانج و ععد الرحيم 
بوععيد املكتب اقم 9 الوازيس ، 
0 202، الداا العيضاء املغرب
CZN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 اجزئة 
باشكو اقامة زينب الطابق الخامس 
شقة 17 - 20000 الداا العيضاء 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 53931

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2022 نونبر) املؤاخ في) 1)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
CZN)معلغ اأسمالها)100.000)داهم)
اجزئة) (77 وعنوا  مقرها اإلجتماعي)
باشكو اقامة زينب الطابق الخامس)
العيضاء) الداا  (20000  -  17 شقة)

املغرب نتيجة ل):)قلة فرص العيع.
و حدد مقر التصفية ب)77)اجزئة)
باشكو اقامة زينب الطابق الخامس)
العيضاء) الداا  (20000  -  17 شقة)

املغرب.)
و عي :

و) املريولي  نسيمة  السيد ة))
 19 اقم) سوناكوف  حي  عنوانه ا))
كمصفي) املغرب  بلقصيري  (16150

 ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل اعليغ البقود و الوثائق)
املتبلقة بالتصفية):)77)اجزئة باشكو)
اقامة زينب الطابق الخامس شقة)17 

الداا العيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 05 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)853087.

 16I

ALAE CONSULTING

ALAE CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ALAE CONSULTING

باب أنا�شي 2 مجموعة اقم 2 عمااة 

اقم 8 محل 13 الطابق األا�شي الداا 

العيضاء ، 20000، الداا العيضاء 

املغرب

ALAE CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي باب أنا�شي 

2 مجموعة اقم 2 عمااة اقم 8 محل 

13 الطابق األا�شي - 20000 الداا 

العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.329067

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا) (2022 أكتوبر) (20 في) املؤاخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

معلغ) (ALAE CONSULTING

وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

 2 أنا�شي) باب  اإلجتماعي  مقرها 

محل) (8 عمااة اقم) (2 مجموعة اقم)

الداا) (20000 (- الطابق األا�شي) (13

وفاة) (: ل) نتيجة  املغرب  العيضاء)

املسيرة.

باب) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

2)عمااة اقم) 2)مجموعة اقم) أنا�شي)

8)محل)13)الطابق األا�شي)-)20000 

الداا العيضاء)املغرب.)

و عي :

السيد ة))نجيب ناصر و عنوانه ا))

حي القدف مجموعة العيضاء)3)اقم)

20610)الداا)   2)سيدي البرنو�شي)

العيضاء)املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 01 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)29  .

 17I

FISCALITY CONSULTING CENTER

CHAMA LIMOUSINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

CHAMA LIMOUSINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع ععد 

الكريم الخطابي اقامة هدى الشقة 

  - 0000  مراكش املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.86903

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام احويل) (2023 يناير) (06 املؤاخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

اقامة) الخطابي  الكريم  ععد  »شااع 

مراكش) ( 0000  - الشقة)   هدى 

ببمااة) الكائنة  »الشقة  إلى) املغرب«)

البردعي زنقة ابو بكر الصديق بلوك)

(- الرابع) الطابق  (7 اقم) الشقة  ب 

0000 )مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)763  1.

 18I
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ADVISORY PARTNERS

 COMPLEXE DE SANTE EL
FARABI BENI MELLAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

افع اأسمال الشركة

ADVISORY PARTNERS
165 شااع ععد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الداا العيضاء ، 20160، الداا 

العيضاء املغرب
 COMPLEXE DE SANTE EL

FARABI BENI MELLAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة 

البرج اقاطع شااع محمد الخامس 
وشااع الجيش امللكي الطابق الثامن 
شقة 1 بني مالل - 23000 بني مالل 

املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي -.
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام) (2023 يناير) (12 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) ( .500.000«
  .600.000« إلى) داهم«) (100.000«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  داهم«)
مع ديو  الشركة املحددة املقداا و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
26)يناير) االبتدائية بعني مالل بتاايخ)

2023)احت اقم)25 1.
 19I

CELYA CONSULTING

NOURLINA CONSEILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik(Al  5
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 20610، Casablanca(MAROC
NOURLINA CONSEILS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي التقسيم 

105 اوسع النهضة طابق مج 

املجموعة السكنية 2 مج 1 

الدااالعيضاء - 20000 الدااالعيضاء 

املغرب.

حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

. 391

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2022)اقرا حل) 01)دجنبر) املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

معلغ) (NOURLINA CONSEILS

وعنوا ) داهم  (50.000 اأسمالها)

 105 التقسيم) اإلجتماعي  مقرها 

املجموعة) مج  طابق  النهضة  اوسع 

(- الدااالعيضاء) (1 مج) (2 السكنية)

املغرب نتيجة) الدااالعيضاء) (20000

العدء) على  قاداة  غير  الشركة  (: ل)

وظروف) املالية  الصبوبات  بسبب 

السوق الحالية.

و حدد مقر التصفية ب)105)اجزئة

املجموعة) مج  طابق  النهضة  (EXT

(- الدااالعيضاء) (1 مج) (2 السكنية)

20000)الدااالعيضاء)املغرب.)

و عي :

و) جامع  بن  زينب  السيد ة))

 11 عمااة) وئام  إقامة  عنوانه ا))

شااع محمد زفزاف سيدي) (9 شقة)

املغرب) الدااالعيضاء) (20 02 مومن)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة و محل اعليغ البقود و الوثائق)

 EXT105)اجزئة (: املتبلقة بالتصفية)

النهضة طابق مج املجموعة السكنية)

2)مج)1)الدااالعيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 01 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)856750.

 20I

STE FIACCOF 

STE ENNEJJARI CAR
إعال  متبدد القرااات

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE ENNEJJARI CAR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شااغ 
املزدلفة اقم 89 حي الوافا 2 طريق 
الصفرو فاف فاف - 30000 فاف 

املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.37011

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)09)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
الذي ينص على) (:1-2-3 قراا اقم)
الشكل) -تغير  حصص) بيع  مايلي:)
الشركة) املال  اأف  -اوزيع  القانوني)

الجديد
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي) (: (6-7-1 -16 اقم) بند 
حصة) (2500 *بيع) ينص على مايلي:)
من طرف محمد سليماني علوي الى)
-*تغيير شكل قانوني) مريم ابن ععو)
املسؤولية) ذات  شركة  من  لشركة 
الى) الواحد  الشريك  املحدودةدات 
(*- املحدودة) املسؤولية  دات  شركة 
(/ اقسيم جديد لراف مال الشركة)
حصة) (2500 محمد سليماني علوي)

-مريم ابن ععو)2500)حصة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6169.

 21I

ALLEGEANCE CONSULTING

SI HAY AZZOUHOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني اقاطع شااع طانطا  
و شااع لعنا  اقامة لينى اقم 51&50 

، 90000، طنجة املغرب
SI HAY AZZOUHOUR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 37 شااع 
ولي البهد - 90000 طنجة املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.2 155
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 يناير) (30 في) املؤاخ 

املصادقة على):
افويت السيد) ة))حسن الزمواي)
 12 أصل) من  اجتماعية  حصة  (12
محمد) السيد) ة)) لفائدة  حصة 

الزمواي بتاايخ)01)فبراير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (06 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم) 2 262.

 22I

ADVISORY PARTNERS

 CENTRE INTERNATIONAL
D’ONCOLOGIE AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

ADVISORY PARTNERS
165 شااع ععد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 
الداا العيضاء ، 20160، الداا 

العيضاء املغرب
 CENTRE INTERNATIONAL

D’ONCOLOGIE AGADIR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الداا 
العيضاء ، وأزيز ،   شااع دي فانو 
، الطابق األا�شي ، محل 2 شااع 
سيغال. - 10 20 الداا العيضاء 

املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي -.
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام) (2022 دجنبر) (20 في) املؤاخ 
قداه بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
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من) أي  داهم«) ( .900.000« (

 5.000.000« إلى) داهم«) (100.000«

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  داهم«)

مع ديو  الشركة املحددة املقداا و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 27 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)98 857.

 23I

ADVISORY PARTNERS

 HOPITAL INTERNATIONAL

AGADIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

ADVISORY PARTNERS

165 شااع ععد املؤمن حي 

املستشفيات بناية أ الطابق األول 

الداا العيضاء ، 20160، الداا 

العيضاء املغرب

 HOPITAL INTERNATIONAL

AGADIR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الداا 

العيضاء ، وأزيز ،   شااع دي فانو 

، الطابق األا�شي ، محل 2 شااع 

سيغال. - 10 20 الداا العيضاء 

املغرب.

افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي -.

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام) (2022 دجنبر) (20 في) املؤاخ 

قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 

من) أي  داهم«) (9.900.000«

»100.000)داهم«)إلى)»10.000.000 

مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  داهم«)

مع ديو  الشركة املحددة املقداا و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 07 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)96 857.

 2 I

FIDORO MULTI-SERVICES

PSD DIGITAL EXPERTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA

،(73000،(DAKHLA(MAROC

PSD DIGITAL EXPERTS)شركة)

ذات املسؤولية املحدودة

املحل) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

8،)شااع الوالء،)عمااة) التجااي اقم)
 73000 (- الداخلة.) (،38 موناية،)اقم)

الداخلة املغرب

املسؤولية) ذات  شركة  اأسيس 

املحدودة)
اقم التقييد في السجل التجااي):)

23891

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 PSD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIGITAL EXPERTS

غرض الشركة بإيجاز):)املصاحعة)

إنجاز دااسات) واملساعدة واإلاشاد،)

خدمات) واجتماعية،) اقتصادية 

استيراد) عامة،) اجااة  مختلفة،)

واصدير..

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

8،)شااع الوالء،)عمااة) التجااي اقم)
 73000 (- الداخلة.) (،38 موناية،)اقم)

الداخلة املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

السيد خالد البواني):)500)حصة)

بقيمة)100,00)داهم للحصة).

البيني ) السيد الشيخ محمد ماء)

داهم) (100,00 بقيمة) حصة  (500  :

للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) البواني  خالد  السيد 
أكادير)80025)أكادير املغرب.

البيني ) السيد الشيخ محمد ماء)
الداخلة) (73000 الداخلة) عنوانه ا))

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) البواني  خالد  السيد 

أكادير)80025)أكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)181.

 25I

E M COMPTA 

SS ARCHITECTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

E M COMPTA
 387MOHAMED(V(ETG 4

 N12 CASABLANCA ، 20300،
CASABLANCA MAROC

SS ARCHITECTS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N° 658 وعنوا  مقرها اإلجتماعي

اقامة زين املحعة اقاطع شااع محمد 
V و ساحة املحطة، عمااة أ، الطابق 
  مكتب اقم 01  - 20310 الداا 

العيضاء املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
570389

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 SS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ARCHITECTS
ممااسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مهنة املهندف املبمااي.
 N° 658 (: عنوا  املقر االجتماعي)
اقامة زين املحعة اقاطع شااع محمد)
V)و ساحة املحطة،)عمااة أ،)الطابق)
الداا) (20310  -   01 اقم) مكتب  ( 

العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: محمد) السعتي  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) محمد  السعتي  السيد 
20)اااڭة مراكش) اجزئة جوهرة اقم)

0130 )مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) محمد  السعتي  السيد 
20)اااڭة مراكش) اجزئة جوهرة اقم)

0130 )مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 01 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
فبراير)2023)احت اقم)00856601.
 26I

SOCIETE ACTIF MULTIFONCTION SARL AU

 SOCIETE ACTIF
MULTIFONCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 SOCIETE ACTIF
MULTIFONCTION SARL AU

اقم 25 مكرا داب البربي بن كروم 
بني امحمد مكناف ، 50000، 

مكناف املغرب
 SOCIETE ACTIF

 MULTIFONCTION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 25 
مكرا داب البربي بن كروم بني 

امحمد مكناف - 50000 مكناف 
املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
58239

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
متعوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 SOCIETE ACTIF (: تسميتها)

.MULTIFONCTION SARL AU
غرض الشركة بإيجاز):)التجااة.

اقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
مكرا داب البربي بن كروم بني) (25
مكناف) (50000 (- مكناف) امحمد 

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: عمااي) مباذ  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) عمااي  مباذ  السيد 
اقم) )داب باسيدي الزيتو  مكناف)

50000)مكناف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) عمااي  مباذ  السيد 
اقم) )داب باسيدي الزيتو  مكناف)

50000)مكناف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)620.

 27I

fiduciaire(espace(conseils

MDECPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

fiduciaire(espace(conseils

 tarik(el(khair(rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi(casa ، 20600،

casablanca maroc

MDECPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي 38 شااع 

املستشفيات - حى املستشفيات - 

20503 العيصاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.226261

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام تغيير) (2023 يناير) (16 في) املؤاخ 

إلى) »اجااة«) من) الشركة  نشاط 

األجهزة) واوزيع  واستيراد  اصنيع  (-«

الطعية.

مبدات) جميع  وبيع  شراء) (-

وملحقات البظام والطعية.

هذه) واصدير  استيراد  (-

املنتجات.«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 07 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)   857.

 28I

BOKRIM AUDIT Z.A.I

CASAKOOL DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET(OURIAGHLI &

ASSOCIE

 8avenue ABDERRAHMAN EL

 YOUSFI, IMM(CBC-CASTILLA

 BUSINESS(CENTRE- étage 08 n°

90010 ، 38، طنجة املغرب

 CASAKOOL DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265,شااع 
الزاقطوني، إقامة شم�شي الطابق 9, 
C/O BCNG - الداا العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 35667
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا حل) (2023 يناير) (30 املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 CASAKOOL الوحيد) الشريك 
اأسمالها) معلغ  (DISTRIBUTION
مقرها) وعنوا   داهم  (5.000.000
الزاقطوني،) 265,شااع  اإلجتماعي)
 C/O BCNG ,9(إقامة شم�شي الطابق
(: ل) نتيجة  املغرب  العيضاء) الداا  (-

التصفية بالترا�شي.
و حدد مقر التصفية ب)265,شااع)
الزاقطوني،)إقامة شم�شي الطابق)9, 
C/O BCNG)-)الداا العيضاء)املغرب.)

و عي :
السيد ة))طااق أمال و عنوانه ا))
بوعزة) داا  (,11 اقم) (1 أنفا) اقامة 
العيضاء) الداا  (27223 النواصر)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858397.
 29I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE AQIL REALISATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE AQIL REALISATION SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : دواا تغزة 

ااداات جرسيف - 35100 جرسيف 

املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.1207

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2023)اقرا حل) 02)فبراير) املؤاخ في)

 STE AQIL REALISATION SARL

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد معلغ اأسمالها)

مقرها) وعنوا   داهم  (100.000

اإلجتماعي دواا تغزة ااداات جرسيف)

نتيجة) املغرب  جرسيف  (35100  -

لبدم وجود نشاط.

و عي :

و) عقيل  الرحيم  ععد  السيد ة))

عنوانه ا))دواا تغزة ااداات جرسيف)

كمصفي) املغرب  جرسيف  (35100

 ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

بتاايخ)02)فبراير)2023)وفي دواا تغزة)

35100)جرسيف) (- ااداات جرسيف)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بجرسيف بتاايخ)13)فبراير)

2023)احت اقم)95/2023 1.

 30I

centre(d‘affaires(sicilia

SAFILOUZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

centre(d‹affaires(sicilia

vn(safi ، 46000، safi(maroc

SAFILOUZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي    

مجموعة 6 زنقة دكالة كاوكي - 

6000  اسفي املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.8625
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بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2022)اقرا حل) 08)دجنبر) املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

SAFILOUZ)معلغ اأسمالها)100.000 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 

(- كاوكي) دكالة  زنقة  (6 مجموعة) (  

6000 )اسفي املغرب نتيجة ل):)عدم)

اوفر الشغل.

ب)    التصفية  مقر  حدد  و 

(- كاوكي) دكالة  زنقة  (6 املجموعة)

6000 )اسفي املغرب.)

و عي :

و) موات  الحسن  السيد ة))

اسفي) ( 6000 اسفي) عنوانه ا))

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و) اسلوزي  ميلود  السيد ة))

اسفي) ( 6000 اسفي) عنوانه ا))

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) بتاايخ) 1) بآسفي  االبتدائية 

2023)احت اقم)05 1.

 31I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

TRAST AM NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA SARL AU

 HAY(EL(MASSIRA(BP 5523

 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc

TRAST AM NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي زنقة زموا 
اقم 10 حي الفرح - 70000 البيو  

املغرب.

تغيير تسمية الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

 2815

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام تغيير) (2023 يناير) (31 في) املؤاخ 

 TRAST AM« من) الشركة  تسمية 

 TRAST AM« إلى) (»NEGOCE

. »GLOBAL

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)036/2023 .

 32I

fiduciaire(douiri

LAND CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

fiduciaire(douiri

 Av(abderahim(bouabid(n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet(BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

LAND CAPITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة 30 

شقة 8 زنقة موالي احمد لوكيلي 

حسا  الرباط - 10020 الرباط سال.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1 7023

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (26 في) املؤاخ 

املصادقة على):

الكريم) ععد  السيد) ة)) افويت 

من) اجتماعية  حصة  (1.000 خيري)

أصل)1.000)حصة لفائدة السيد) ة))

يوسف خيري بتاايخ)26)يناير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (09 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)133117.

 33I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

PROMOROD 01 SASU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

5  شااع أنفا الطابق 7، 20000، 

الداا العيضاء املغرب

PROMOROD 01 SASU شركة 

أسهم مبسطة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5 زنقة 

القا�شي بن حمادي الصنهاجي، 

السوي�شي 10170 الرباط -

إعال  عن اأسيس شركة أسهم 

مبسطة ذات الشريك الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

166001

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

اقرا اأسيس شركة) (2023 يناير) (26

أسهم مبسطة ذات الشريك الوحيد)

باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

PROMOROD 01 SASU

جميع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

األنشطة البقااية
زنقة) (5 عنوا  املقر االجتماعي:) (-

الصنهاجي،) حمادي  بن  القا�شي 

السوي�شي)10170)الرباط)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم

-)معلغ الحصص النقدية:)10.000 

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):

-)والكائن) -)بصفته ا)) )-السيد ة))

عنوانه ب:)-)-)-)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):

ذات) »شركة  (PROMOROD  -

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد) شريك  بصفتها  الوحيد«)
والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)18)زنقة)

الرباط املغرب) (10080 سمية أكدال)
اقم السجل التجااي عند االقتضاء:)

85565)املمثل الدائم:)عزيز بن الزبير

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:

الزبير) بن  عزيز  السيد ة)) (-
ائيس والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

 rue( mesfioua( aviation( 10180  7

الرباط املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

166001

 3 I

اقصري عمر

لوجيستيك ز.ف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

اقصري عمر

شااع اشبيلية زنقة 3 داب 1 اقم 

1 اطوا  املغرب ، 93000، اطوا  

املغرب

لوجيستيك ز.ف شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي منطقة 

لوجستية للمنطقة الحرة للتصدير 

بطنجة القطبة  8 ب 5 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.35973

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2021 أبريل) (13 في) املؤاخ 

املصادقة على):

امليموني) عمر  السيد) ة)) افويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (600

1.000)حصة لفائدة السيد) ة))هناء)

جابة بتاايخ)13)أبريل)2021.
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امليموني) عمر  السيد) ة)) افويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( 00

1.000)حصة لفائدة السيد) ة))ععد)

السالم جابة بتاايخ)13)أبريل)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

ماي) (12 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2021)احت اقم)97  .
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Les bons comptes

SYGEE COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتماعي للشركة

Les bons comptes

 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc

SYGEE COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

 GH 2 الهدى زنقة محمد بلفرج

بناية 90 الشقة 15 سيدي مومن - 

20300 الداا العيضاء املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.557015

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

املؤاخ في)02)فبراير)2023)ام احويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 GH(اقامة الهدى زنقة محمد بلفرج«

15)سيدي مومن) الشقة) (90 بناية) (2

إلى) املغرب«) الداا العيضاء) (20300  -

 A بناية) لوكسوايا  اقامة  »بواكو  

السفلي) الطابق  زنقة احمد شاا�شي 

خاصية) (9 اقم) املفروضة  القسمة 

الداا العيضاء) (6R - 20500 ايكوداا)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858238.
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M.J.J CONSEILS SARL AU

STE ARMADECO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU

مركز كماسة شيشاوة ، 0000 ، 

مراكش املغرب

STE ARMADECO SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 98 

دواا السفياني النخيل مراكش . - 

0000  مراكش املغرب.

حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

. 8939

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2022)اقرا حل) 27)دجنبر) املؤاخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

معلغ اأسمالها) (ARMADECO SARL

مقرها) وعنوا   داهم  (10.000

السفياني) دواا  (98 اقم) اإلجتماعي 

مراكش) ( 0000 (- (. النخيل مراكش)

املغرب نتيجة ل):)عدم وجود الزبناء)

مع االزمة في القطاع)..

 98 و حدد مقر التصفية ب اقم)

(- (. مراكش) النخيل  السفياني  دواا 

0000 )مراكش).)املغرب)..)

و عي :

السيد ة))سيدي محمد االداي�شي)

72 )اجزئة االزدهاا) و عنوانه ا))اقم)

املغرب) مراكش  ( 0000 (. مراكش)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (08 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)1661.
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ML EXPERTS

FEDEX EXPRESS MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدااك خطٍإ

استدااك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
 FEDEX EXPRESS MAROC

شركة مساهمة مبسطة 
ذات الشريك الوحيد

 وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9  شااع 
جا  جوايس الطابق السادف شقة 
12 غواييه 20060 الداا العيضاء - 

الداا العيضاء املغرب
بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدااك  (
 28 بتاايخ) (57 8 عدد) الرسمية 

دجنبر)2022.
ذات) شركة  اأسيس  (: من) بدال 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي):)

56 705
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 يونيو) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
مساهمة) شركة  اأسيس  (: يقرأ)

مبسطة ذات الشريك الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي):)

 56 705
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 يونيو) (16
مبسطة) مساهمة  لشركة  األسا�شي 
باملميزات) الوحيد  الشريك  ذات 

التالية:
مساهمة) شركة  (: الشركة) شكل 

مبسطة ذات الشريك الوحيد
العاقي بدو  تغيير.

 38I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

IMOH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
IMOH TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
طااق بن زياد إقامة شريف اقم 
1 م القنيطرة - 000 1 القنيطرة 

املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.37961

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 دجنبر) في) 1) املؤاخ 

املصادقة على):
بوشبيب) السيد) ة)) افويت 
حصة اجتماعية من) (600 مسكاوي)
حصة لفائدة السيد) ة)) (600 أصل)
دجنبر) بتاايخ) 1) البادية  نواالدين 

.2022
اسماعيل) السيد) ة)) افويت 
حصة اجتماعية من) ( 00 مسكاوي)
حصة لفائدة السيد) ة)) ( 00 أصل)
دجنبر) بتاايخ) 1) البادية  نواالدين 

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)13)فبراير)

2023)احت اقم)319 9.
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STE EXTRACTION DE TAOUNATE

 STE EXTRACTION DE
TAOUNATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 STE EXTRACTION DE
TAOUNATE

لوطا 1 طريق الغوازي ، 050 3، 
قرية أبا محمد املغرب
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 STE EXTRACTION DE

TAOUNATE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي لوطا 

1 طريق الغوازي 050 3 قرية أبا 

محمد -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

2259

 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 EXTRACTION DE TAOUNATE

مبالجة) غرض الشركة بإيجاز:) (-
واستبادة اصنيع ثفل الزيتو 

لوطا) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

أبا) قرية  (3 050 الغوازي) طريق  (1

محمد)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

مصطفى) امليسواي  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

حي الياسمينة قرية أبا محمد)050 3 

قرية با محمد املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

املسؤولية) »شركة ذات  فرايكا) (-

والكائن) شركة  بصفتها  املحدودة«)

حي فاللة قرية) مقرها اإلجتماعي ب:)

محمد) أبا  قرية  (3 050 محمد) أبا 

املغرب

عند) التجااي  السجل  اقم 
االقتضاء:)269

الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
مصطفى) امليسواي  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
محمد) أبا  قرية  الياسمينة  حي  ب:)

050 3)قرية با محمد املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)

.2259
  0I

RN NEGOCE

 HOME AND BEYOND
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 HOME AND BEYOND
SERVICES

10 زنقة الحرية طابق 3 عمااة اقم 
5 الدااالعيضاء ، 20000، الداا 

العيضاء املغرب
 HOME AND BEYOND

SERVICES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 10 
زنقة الحرية طابق 3 عمااة اقم 5 

الدااالعيضاء - 20000 الدااالعيضاء 
املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

. 892 1
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (02 املؤاخ في)
 HOME AND BEYOND SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ)
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
الحرية) زنقة  (10 اإلجتماعي) مقرها 
5)الدااالعيضاء)-) 3)عمااة اقم) طابق)
املغرب نتيجة) الدااالعيضاء) (20000

لجائحة كواونا.

و عي :
و) خالف  الرحيم  ععد  السيد ة))
عنوانه ا))دواا التويسات سيدي علي)
 20000 دائرة أزموا إقليم الجديدة)
كمصفي) ة)) املغرب  الدااالعيضاء)

للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
 10 وفي) (2023 يناير) (02 بتاايخ)
 5 اقم) عمااة  (3 طابق) الحرية  زنقة 
20000)الدااالعيضاء) الدااالعيضاء)-)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 30 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)856363.
  1I

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

HONEST TRANS-FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 SOCIETE HONEST TRANS-FER
SARL

 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA(MAROC
HONEST TRANS-FER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة بني 
مرين عمااة البلج الطابق الثاني 
الشقة اقم 15 60000 وجدة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

 0571
 13 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

HONEST TRANS-FER
نقل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
اشغال) الغير،) لحساب  العضائع 
اشغال) العناء،) اشغال  و  مختلفة 
بيع) التنظيف،) اشغال  البستنة،)
االشهاا،) املبدنية القديمة،) االشياء)

التصدير واالستيراد

زنقة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

بني مرين عمااة البلج الطابق الثاني)

الشقة اقم)15 60000)وجدة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

بلقا�شي) الحسي   السيد ة)) (-

والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))
اجزئة) اامسنة  زنقة  ب:) عنوانه 

وجدة) (60000  01 اقم) الطلحاوي 

املغرب
جابري) حواية  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))
 21 اقم) (6 حي برمضا  زنقة ف) ب:)

60000)وجدة املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

املسؤولية) ذات  »شركة  (- (-

والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)

اإلجتماعي ب:)-)-)-)-
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-

الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بلقا�شي) الحسي   السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
الطلحاوي) اجزئة  اامسنة  زنقة  ب:)

اقم)01 60000)وجدة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

. 0571

  2I
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STE GCC SARL

M.H.L EQUEPEMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE GCC SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 1 ERE(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

M.H.L EQUEPEMENTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 

ااستيفت واكليم انغير 5800  

انغير -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

 293

 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 M.H.L(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

EQUEPEMENTS

-)غرض الشركة بإيجاز:)-1)العناء)

و االشغال املختلفة

-2)مقاولة الهندسة املدنية و بناء)
الطرق

-3)بناء)أو صيانة مسااات االاصال)

و أنابيب املياه و الصرف الصحي

دواا) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

ااستيفت واكليم انغير)5800 )انغير)

-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

2.500.000)داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

2.500.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

الناصري) مصطفى  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  مسير-) بصفته ا))
عنوانه ب:)زنقة)03)امزوا  الحسيمة)

32000)الحسيمة املغرب
حسن) اليوسفي  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
5800 )انغير) تستيقت واكليم انغير)

املغرب
لحسن) االنصااي  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
5800 )انغير) تستيقت واكليم انغير)

املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
 M.H.L EQUEPEMENTS  -
املحدودة«) املسؤولية  ذات  »شركة 
مقرها) والكائن  شركة  بصفتها 
دواا ااستيفت واكليم) اإلجتماعي ب:)
اقم) املغرب  انغير  ( 5800 انغير)
االقتضاء:) عند  التجااي  السجل 
مصطفى) الدائم:) املمثل  ( 293

الناصري)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الناصري) مصطفى  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 32000 الحسيمة) امزوا   (03 زنقة)

الحسيمة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

. 293
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مكتب املتني للمحاسعة و التدبير

LAURA PECHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير
ساحة نفااا 3 اقامة سا  

فرانسيسكو - ط 2 اقم 9 ، 0 900، 
طنجة املغرب

LAURA PECHE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

يوسف ابن ااشفي  وشااع اشيد 
اضا عمااة »كوت دوا« شقة اقم 

26 - الطابق الرابع - - 90000 طنجة 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.50755

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 دجنبر) (02 في) املؤاخ 

املصادقة على):

 ADRA CRUST S.L -  90(افويت

  90 أصل) من  اجتماعية  حصة 

 -  .PEMESUR S.L لفائدة) حصة 

بتاايخ)02)دجنبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

يناير) (26 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262058.

   I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LES DOMAINES LAHNA
إعال  متبدد القرااات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شااع موايتانيا صندوق البريد 

2609 ، 0000 ، مراكش املغرب

LES DOMAINES LAHNA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 57 شااع 

موايتانيا صندوق البريد 2609 - 

0000  مراكش املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.77207

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)03)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

االعالم بوفاة الشريك املرحوم السيد)

محمد حنيش الدي اوفي في)18)يناير)

2023)اعبا لرسم االااثة املؤاخ في)25 

يناير)2023

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اخصيص حصص الشريك املتوفى:)

سهم تبود ملكيته) (1 اقرا اوزيع)
للمغفوا له السيد محمد حنيش على)
الواثة حسب الحقوق املمنوحة لكل)
يناير) (25 منهم وفق البقد املؤاخ في)
2023)وعلى النحو التالي:)-)ما يصل إلى)
1/8)لزوجته السيدة حواية عامري)-)
البنه السيد طااق) (2/8 ما يصل إلى)
حنيش)-)ما يصل إلى)2/8)البنه السيد)
 2/8 إلى) يصل  ما  (- حنيش) اضوا  
ما يصل) البنه السيد زكرياء)حنيش-)
البنته السيدة امل حنيش,) (1/8 إلى)
في) بالتنازل عن حصتهم  الواثة  يقر 
 LES DOMAINES«(اأف مال شركة
السيدة) لصالح  (»(LAHNA (SARL

حواية عامري.
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اضوا ) السيد  من  كل  تبيي   اقرا 
حنيش) زكرياء) السيد  و  حنيش 

مسيرين مشااكي  ملدة غير محددة
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
منم اوقيع الشركات املصرفية بشكل)
و) حنيش  اضوا   للسيد  مشترك 

السيد زكرياء)حنيش
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على تبديل املواد)6 ,7 ,13)و)

احديث النظام االسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) بتاايخ) 1) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)826  1.
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ETS COMPTA HOUSE

MARKET FIRDAWS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

MARKET FIRDAWS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد



3953 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي التقدم 

3 اكلموف خنيفرة - خنيفرة -

ذات) شركة  اأسيس  عن  إعال  

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي:)

 7 7

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

MARKET FIRDAWS

-)غرض الشركة بإيجاز:)-)اصدير)

لحساب) العضائع  نقل  (- واالستيراد)

الغير)

حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

التقدم)3)اكلموف خنيفرة)-)خنيفرة)-)

املدة التي اأسست من أجلها الشركة)

 سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

محمد) زاوف  السيد ة)) (-

GERANT)والكائن عنوانه) بصفته ا))

خنيفرة) اكلموف  (3 التقدم) حي  ب:)

052 5)خنيفرة املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

»شركة ذات) (market( firdaws  -

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

والكائن) شركة  بصفتها  الوحيد«)

 3 التقدم) حي  ب:) اإلجتماعي  مقرها 

خنيفرة) (5 052 خنيفرة) اكلموف 

املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)7 7 

الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

محمد) زاوف  السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)

خنيفرة) اكلموف  (3 التقدم) حي  ب:)

052 5)خنيفرة املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

. 7 7
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ETS COMPTA HOUSE

SOMIKADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اوسيع نشاط الشركة)

ETS COMPTA HOUSE

 BD(MOHAMED(V(N° 25

 KHENIFRA(KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

SOMIKADI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 18 زنقة 

12 حي الكرف خنيفرة - 000 5 

خنيفرة املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.3293

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في)26)يناير)2023)امت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

مستحضرات) بيع  و  -اصنيع 

التجميل)-)الترويج للمنتجات املحلية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (08 االبتدائية بخنيفرة بتاايخ)

2023)احت اقم) 5.
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hana compta maroc

»ARCHITECTES WITH A «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

hana compta maroc
 residence(al(wafa(n° A1 RDC

 avenue mohamed v el jadida el
jadida، 24000، el(jadida(maroc

 »ARCHITECTES WITH A «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 
البمري.الشقة اقم 1 الطابق 

األا�شي.امللك املسمى سناء 1 سدي 
بوزيد موالي ععد هللا.الجديدة 

000 2 الجديدة. -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
 20313

 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
(« تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

»ARCHITECTES WITH A
-)غرض الشركة بإيجاز:)-)مهندف)

مبمااي.
إقامة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الطابق) (1 اقم) البمري.الشقة 
سدي) (1 األا�شي.امللك املسمى سناء)
هللا.الجديدة) ععد  موالي  بوزيد 

000 2)الجديدة.)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

الحطاب) أحمد  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  و  شريك  بصفته ا))
البمري.الشقة) إقامة  ب:) عنوانه 
الطابق األا�شي.امللك املسمى) (1 اقم)
1.سدي بوزيد موالي ععد هللا.) سناء)

000 2)الجديدة.)املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
-).)»شركة ذات مسؤولية محدودة)
(. بصفتها) الوحيد«) الشريك  ذات 

والكائن مقرها اإلجتماعي ب:).).).).
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:).
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))أحمد الحطاب شريك)
والكائن) مسير  بصفته ا)) مسير  و 
البمري.الشقة) إقامة  ب:) عنوانه 
الطابق األا�شي.امللك املسمى) (1 اقم)
1.سدي بوزيد موالي ععد هللا.) سناء)

000 2)الجديدة.)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

. 20313
  8I

nadorligneconsulting

ج ر- موطور برفورمانس 
أطوموبيل

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

nadorligneconsulting
الناضوا ، 62000، الناضوا املغرب
ج ا- موطوا برفوامانس أطوموبيل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

عاايض مجموعة 01 شااع ااويمة 
اقم  50 الطابق االول ,الناظوا 

62000 الناظوا -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 
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مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

25279

 19 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

ا-) ج  تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

موطوا برفوامانس أطوموبيل

-)غرض الشركة بإيجاز:)تشخيص)

التحكم) وحدات  برمجة  وإعادة 

اإللكترونية في السيااات

حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

ااويمة) شااع  (01 مجموعة) عاايض 
,الناظوا) االول) الطابق  اقم) 50)

62000)الناظوا)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

بيانات حول الشركاء) األشخاص) (--

الطعيبيو ):)

يونس) الجرودي  السيد ة)) (-

والكائن) شركة  مسير  بصفته ا))

عنوانه ب:)شااع الحسن الثاني اقم)

6 )الناظوا)62000)الناظوا املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

برفوامانس) موطوا  ا-) ج  (-

مسؤولية) ذات  »شركة  أطوموبيل)

الوحيد«) الشريك  ذات  محدودة 

مقرها) والكائن  بصفتها مسير شركة 

حي عاايض مجموعة) اإلجتماعي ب:)

الطابق) اقم) 50) ااويمة  شااع  (01
الناظوا) (62000 ,الناظوا) االول)

عند) التجااي  السجل  اقم  املغرب 

الدائم:) املمثل  (25279 االقتضاء:)

الجرودي يونس)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
يونس) الجرودي  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
شااع الحسن الثاني اقم)6 )الناظوا)

62000)الناظوا املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.25279
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FLASH ECONOMIE

JIRAZA DECO
شركة التوصية البسيطة

اأسيس شركة

JIRAZA DECO
 شركة ذات مسؤولية محدودة

اقم التقييد في السجل التجااي : 
5720 3

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 غشت) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

مسؤولية محدودة
عند) متعوعة  الشركة  تسمية  (:

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
JIRAZA DECO 

:غرض الشركة بإيجاز
الديكوا البام الداخلي والخااجي

شراء)وبيع جميع املواد الفنية
املشااكة في جميع أنواع الشركات

)املقر اإلجتماعي:)10),شااع انااول)
فرنسا الداا العيضاء

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (
الشركة:99)سنة

 10000 الشركة:) اأسمال  معلغ 
داهم،)مقسم كالتالي

  0 البزيز) ععد  ععود  السيد  (
حصة

السيد ععود ياسر)20)حصة
السيدة ععود ايحا )10)حصة
السيد ععود زكرياء)10)حصة

السيدة ععود جنا )10)حصة

 10 السيدة علوي مصعاحي نزهة)

حصة

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء

السيد ععود ياسر

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)00858515

 50I

FLASH ECONOMIE

ESM HOLDING
إعال  متبدد القرااات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces

 armées( royales( 28( ،( 20000،

CASABLANCA MAROC

ذات) »شركة  (ESM HOLDING

املسؤولية املحدودة«

   5 االجتماعي:) مقرها  وعنوا  

الداا) (20000 (- املومن) ععد  شااع 

العيضاء)املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي:)

.163209

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في) 1)نونبر)2007

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

محمد) اسمو   السيد  تبيي   مايلي:)

مسيرا مكا  السيد اسمو  مصطفى)

املستقيل

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

احويل املقر اإلجتماعي إلى)5  )شااع)

العيضاء) الداا  (20500 املومن) ععد 

ابتداءا من)1/12/2007

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

مسيرا) محمد  اسمو   السيد  تبيي  

مكا  السيد اسمو  مصطفى

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

احويل املقر االجتماعي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 02 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2008)احت اقم)306069.

 51I

FAD CONSULTING

أنوار تافياللت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FAD CONSULTING
 rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
 Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d‹El(Jadida, Hay(Hassani ،
20200، Casablanca(MAROC

أنواا اافياللت شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12، زنقة 
صبري بوجمبة، الطابق األول، 

الرقم 6 الداا العيضاء 20080 الداا 
العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571659
 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
أنواا) تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

اافياللت
اجااة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

املواد الغذائية بالجملة
(،12 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الطابق األول،) زنقة صبري بوجمبة،)
20080)الداا) 6)الداا العيضاء) الرقم)

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)200.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
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مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

الزعيم) مصطفى  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
عي ) طريق  دمشق،) زنقة  (،1 اقم)

الشقف فاف)36122)فاف املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

املسؤولية) ذات  »شركة  (- (-

والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)

اإلجتماعي ب:)-)-)-)-

عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-

الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الزعيم) مصطفى  السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
زنقة دمشق،)طريق عي ) (،1 اقم) ب:)

الشقف فاف)36122)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.571659
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FAD CONSULTING

إيبيسري األنوار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FAD CONSULTING

 rue(ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,

 Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d‹El(Jadida, Hay(Hassani ،

20200، Casablanca(MAROC

إيعيسري األنواا شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12، زنقة 

صبري بوجمبة، الطابق األول، 

الرقم 6 الداا العيضاء 20080 الداا 

العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571655

 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

إيعيسري األنواا

اجااة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

املواد الغذائية بالجملة

(،12 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الطابق األول،) زنقة صبري بوجمبة،)

20080)الداا) 6)الداا العيضاء) الرقم)

العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)200.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

الزعيم) البالي  ععد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
220،)الرشيدية) اجزئة بوااملي ،)اقم)

52000)الرشيدية املغرب

الشركاء) حول  بيانات  (- (

 األشخاص املبنويو ):)

املسؤولية) ذات  »شركة  (-

والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)

اإلجتماعي ب:)-)-)-)-
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)

الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الزعيم) البالي  ععد  السيد ة)) (-
والكائن) (QUALITE بصفته ا))
عنوانه ب:)اجزئة بوااملي ،)اقم)220،)

الرشيدية)52000)الرشيدية املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.571655
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FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة عبد الرحمان و أيوب 
تراف

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE(ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة ععد الرحما  و أيوب اراف 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : قطبة 

اقم 2  حي األمل مطماطة - 35203 
اازة املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.3951
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 09)دجنبر) املؤاخ في)
اراف) أيوب  و  الرحما   ععد  شركة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ)
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
حي) ( 2 مقرها اإلجتماعي قطبة اقم)
35203)اازة املغرب) األمل مطماطة)-)
الذي) الهدف  احقيق  لبدم  نتيجة 

اأسست من أجله الشركة.
و عي :

و) السندو�شي  أيوب  السيد ة))
عنوانه ا))حي األمل مطماطة)35203 

اازة املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
وفي قطبة) (2022 دجنبر) (09 بتاايخ)
اقم)2 )حي األمل مطماطة)-)35203 

اازة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) بتاايخ) 0) بتازة  االبتدائية 

2023)احت اقم)02/2023.
 5 I

Afifa(BELHANA

VIVAGUA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

Afifa(BELHANA
شااع 11 يناير٬ عمااة ٲدااا٬1 
الطابق اٲلول٬ مكتب اقم 3 حي 
الداخلة، 80060، ٲكادير، املغرب
VIVAGUA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة 32، 
صندوق 2، بلوك 2-1، عمااة 11، 
الفرح، اجزئة 1، 80100 أكادير -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

5 177
 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (،2022 نونبر)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  االقتضاء،) عند 

 VIVAGUA
جمع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
انتاج واوزيع) ومبالجة واوزيع املياه،)
النشاطات) وجميع  املبدنية،) املياه 

األخرى
شقة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
32,)صندوق)2,)بلوك)1-2,)عمااة)11, 

الفرح,)اجزئة)1،)80100)أكادير)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

100.000,00)داهم
-)معلغ الحصص النقدية:)100,00 

داهم
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-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):

الكائن) الصالحي  السيد حسن  (-

عنوانه ب:)دواا ازااط املهااة)83000 

اااودانت،)املغرب

السيدة مريم الصالحي والكائن) (-

عنوانها ب:)دواا ازااط املهااة)83000 

اااودانت،)املغرب

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:

السيد حسن الصالحي بصفته) (-

دواا ازااط) مسير والكائن عنوانه ب:)

املهااة)83000)اااودانت،)املغرب

السيدة مريم الصالحي بصفتها) (-

مسيرة والكائن عنوانها ب:)دواا ازااط)

املهااة)83000)اااودانت،)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 يناير) (20 بتاايخ)

.5 177
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FLASH ECONOMIE

MDHCALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MDHCALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شااع 

ادايس الحريزي اقم 6 - 20000 

الداا العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 500 9

البام) الجمع  بمقت�شى 

 2023 18)يناير) اإلستثنائي املؤاخ في)

مسؤولية ذات  شركة  حل  اقرا 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
 1.000 اأسمالها) معلغ  (MDHCALL
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 
 -  6 اقم) الحريزي  ادايس  شااع  (26
الداا العيضاء)املغرب نتيجة) (20000

ل):)عدم وجود اي نشاط اجااي.
و حدد مقر التصفية ب)26)شااع)
ادايس الحريزي اقم)6 - 20000)الداا)

العيضاء)املغرب.)
و عي :

و) الهفتة  سلوى  السيد ة))
 18 اقم) الداودي  داا  عنوانه ا))
20000)الداا العيضاء)املغرب) االلفة)

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857306.

 56I

مكتب محاسعة

AUTO-REDALI S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب محاسعة
عمااة 1  شقة 2 زنقة عالل بن ععد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ،  5200، 

الرشيدية املغرب
AUTO-REDALI S.A.R.L شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطريق 
اقم 13 في ااجاه مكناف الرشيدية 

- - الرشيدية املغرب.
وفاة شريك

اقم التقييد في السجل التجااي 
.8 15

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)05)دجنبر)2022)ام اإلعالم)
و) الركراكي  اضوا   الشريك  بوفاة 
(
ً
اعبا الواثة  على  حصصه  اوزيع 
نونبر) (30 في) املؤاخ  اإلااثة  لرسم 

2021)بالشكل األتي):

 313 (، حسني) حيات  السيد ة))

حصة).

  17 (، لكعيرة حسناوي) السيد ة))

حصة).

 35 (، الركراكي) مناا  السيد ة))

حصة).

السيد ة))فاطمة الزهراء)الركراكي)

،) 35)حصة).

السيد ة))منتهى ايالف الركراكي)،)

 35)حصة).

(، محمد اضا الركراكي) السيد ة))

708)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)77/2023.

 57I

COMPETENCES CONSULTANTS

GROUPEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استمراا نشاط الشركة

 COMPETENCES

CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni(Rés(la

 Tourette 3éme(étage(Bureau

N°8 ، 20100، الداا العيضاء، 

املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدودة » 

« GROUPEX

عنوا  مقرها االجتماعي: اقم  1 
زنقة عي  سيدي علي بواكو ، الداا 

العيضاء، املغرب

»إستمراا نشاط الشركة«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

99715

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)19)يناير)2023)اقرا ما يلي):

اغم) الشركة  ببدم حل  قراا  (1  

الخسائر املسجلة..

اإلستعجالي) للطابع  نظرا  (.2

و) املالية  الحالة  به  اتسم  الذي 

التجااية للشركة،)يقرا الجمع البام)

اإلستثنائي املوافقة على خطة إعادة)

الهيكلة التي اقترحها املسير في اقرير)

البام) اإلجتماع  إلى  املقدم  اإلدااة 

أقرب) في  انفيذها  و  (، اإلستثنائي)

األجال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858583

 58I

FLASH ECONOMIE

ESM HOLDING
إعال  متبدد القرااات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ESM HOLDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 5   شااع 

ععد املومن - 20000 الداا العيضاء 

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.163209

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)21)مااف)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تبيي  السيد اسمو  مصطفى مسيرا)

السيد) مكا   محدودة  غير  لفترة 

اسمو  محمد املستقيل

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير في اوزيع اأف املال ببد اوزيع)

مملوكة) كانت  حصة  (250 ميراث)

(، برناديت) اسمو   للسيدة  (
ً
سابقا

هذا التوزيع اصعم) الشريك املتوفى.)

312)حصة) كالتالي مصطفى اسمو )

حصة،) (500 ديسماايت) مااك 
اسمو ) حصة،) (125 اسمو  عادل)

جيها )63)حصة.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تبيي  السيد اسمو  مصطفى مكا )

السيد اسمو  محمد املستقيل
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بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تغيير في اوزيع ااف املال)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يوليوز)2022)احت اقم)831160.

 59I

FLASH ECONOMIE

ESM HOLDING
إعال  متبدد القرااات

ESM HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة

اأسمالها: 100.000 داهم
 مقرها االجتماعي: 5   شااع ععد 

املومن الداا العيضاء
السجل التجااي :163209

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
للشركاء)املنبقد في)09)يناير)2023

النظام) مطابقة  مالحظة  ببد 
األسا�شي املحدث مع مراعاة قرااات)
بتاايخ) االستثنائية  البام  الجمع 
واملقر) اإلدااة  12/2007/ 1) تغيير 

االجتماعي))،)
11/05/2009) تغيير) بتاايخ)
بتاايخ) املالية)) العيانات  ااايخ إقفال 
اوزيع اأف) في  21/03/2022) تغيير 
النظام) على  املوافقة  واملسير)) املال 

األسا�شي)
جميع) وافويض  املذكوا 
للتصديق) للمسير  الصالحيات 
لدى) إيداعها  بهدف  امتثالها  على 

السلطات املختصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857568.

 60I

7P CONSEIL

E
إعال  متبدد القرااات

7P CONSEIL
شقة اقم  0 اقم  7 زاوية شااع 
فرحت حشاد وشااع غاندي حي 
القدف ، 80000، اكادير املغرب

E »شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: الطابق
السفلي فونتي البليا 107-1 - 

80000 اكادير املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
. 2317

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)01)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
التي) اجتماعية  حصة  (500 افويت)
كانت في ملك السيد اسامة الراشدي)
الهام حبريش) 500  السيدة  لفائدة 

حصة)
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد اسامة الراشدي من)
السيد) وبقاء) الشركة  مسير  منصب 
وحيد) كمسير  كوايزيم  البزيز  ععد 

للشركة
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
البزيز) ععد  السيد  اوقيع  اعتماد 
و) البامة  املؤسسات  لدى  كوايزيم 

الخاصة وكذلك لدى االبناك
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) (15 العند) (7 و العند) (6 تغير العند)

القانو  االسا�شي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) باكادير  التجااية 

2023)احت اقم)7  120.
 61I

مولدافيت

سومس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

مولدافيت
 RUE(ENCASTREMENT, RC,09

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA(MAROC

سومس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6 شااع 
الزاقطوني الطابق 2اقم الشقة 
6 الداا العيضاء - 20000 الداا 

العيضاء املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.368271

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2018 دجنبر) (26 في) املؤاخ 

املصادقة على):

هاك) يونس  السيد) ة)) افويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة السيد) ة))اشيد)

هاك بتاايخ)26)دجنبر)2018.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 28 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2019)احت اقم)690567.

 62I

اءامانية ععد الرحيم

VITE-FAIT NOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

اءامانية ععد الرحيم

زنقة أبو البالء املبري حي الوحدة 

اقم 9 ، 15000، الخميسات املغرب

VITE-FAIT NOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 

133 زنقة القدف ودادية ياسمينة 

الخميسات - 15000 الخميسات 

الخميسات.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.29127

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام احويل) (2023 يناير) (31 املؤاخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ودادية) القدف  زنقة  (133 »الرقم)

 15000 (- الخميسات) ياسمينة 

إلى)»الدكا ) الخميسات الخميسات«)

اقم)01)مسجد خالد إبن الوليد أيت)

إيكو الخميسات)-)15000)الخميسات)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) بالخميسات  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)27.
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FIDUGEC

KINE MIM›S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD(OUED(TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

KINE MIM›S شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي النسيم 

مجموعة سكنية 1 عمااة 11شقة 

اقم 6 الطابق االول - 28820 

املحمدية املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.31171

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2023 يناير) (03 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

KINE MIM’S)معلغ) الشريك الوحيد)

وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

مجموعة) النسيم  اإلجتماعي  مقرها 

 6 اقم) 11شقة  عمااة) (1 سكنية)

املحمدية) (28820 (- االول) الطابق 

املغرب نتيجة ل):)انهاء)النشاط.

و حدد مقر التصفية ب النسيم)

11شقة) عمااة) (1 سكنية) مجموعة 

 28820 (- االول) الطابق  (6 اقم)

املحمدية املغرب.)

و عي :

و) الودغيري  مريم  السيد ة))

حي) ميشليفن  زنقة  (37 عنوانه ا))

 30000 سمن) عي   طريق  (1 غرفة)

فاف املغرب كمصفي) ة))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية باملحمدية بتاايخ) 1)فبراير)

2023)احت اقم)335.

 6 I

مكتب محاسعة

 REGRAGUI
 D›EQUIPEMENTS ET

 SERVICES MODERNES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

مكتب محاسعة
عمااة 1  شقة 2 زنقة عالل بن ععد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ،  5200، 

الرشيدية املغرب
 REGRAGUI D›EQUIPEMENTS

 ET SERVICES MODERNES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
الداخلة الرشيدية - - الرشيدية 

املغرب.
وفاة شريك

اقم التقييد في السجل التجااي 
.23 7

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2023)ام اإلعالم) يناير) (17 املؤاخ في)
اضوا ) (- امحمد) الشريك  بوفاة 
الركراكي و اوزيع حصصه على الواثة)
)لرسم اإلااثة املؤاخ في)30)نونبر)

ً
اعبا

2021)بالشكل األتي):
 193 (، لكعيرة حسناوي) السيد ة))

حصة).
 52 (، خديجة الركراكي) السيد ة))

حصة).
 52 (، الركراكي) مريم  السيد ة))

حصة).
(، الركراكي) البلي  ععد  السيد ة))

105)حصة).
السيد ة))يوسف الركراكي)،)105 

حصة).

 105 السيد ة))ابو بكر الركراكي)،)
حصة).

 88 (، حسني) حيات  السيد ة))
حصة).

 100 (، الركراكي) مناا  السيد ة))
حصة).

السيد ة))فاطمة الزهراء)الركراكي)
،)100)حصة).

السيد ة))منتهى ايالف الركراكي)،)
100)حصة).

(، محمد اضا الركراكي) السيد ة))
200)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)81/2023.
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مكتب محاسعة

REDAL INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب محاسعة
عمااة 1  شقة 2 زنقة عالل بن ععد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ،  5200، 

الرشيدية املغرب
REDAL INVEST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطريق 
اقم 13 في ااجاه مكناف الرشيدية 

- - الرشيدية املغرب.
وفاة شريك

اقم التقييد في السجل التجااي 
.7 29

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2023)ام اإلعالم) يناير) (17 املؤاخ في)
اضوا ) (- امحمد) الشريك  بوفاة 
الركراكي و اوزيع حصصه على الواثة)
)لرسم اإلااثة املؤاخ في)30)نونبر)

ً
اعبا

2021)بالشكل األتي):
 729 (، لكعيرة حسناوي) السيد ة))

حصة).
 87 (، خديجة الركراكي) السيد ة))

حصة).
 87 (، الركراكي) مريم  السيد ة))

حصة).

(، الركراكي) البلي  ععد  السيد ة))
175)حصة).

السيد ة))يوسف الركراكي)،)175 
حصة).

 175 السيد ة))ابو بكر الركراكي)،)
حصة).

  53 (، حسني) حيات  السيد ة))
حصة).

 51 (، الركراكي) مناا  السيد ة))
حصة).

السيد ة))فاطمة الزهراء)الركراكي)
،) 51)حصة).

السيد ة))منتهى ايالف الركراكي)،)
 51)حصة).

(، محمد اضا الركراكي) السيد ة))
1.027)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)80/2023.

 66I

مكتب محاسعة

FOUKHAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب محاسعة
عمااة 1  شقة 2 زنقة عالل بن ععد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ،  5200، 

الرشيدية املغرب
FOUKHAD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي بلوك 07 
اقم  82 اجزئة موالي علي الشريف 

الرشيدية - - الرشيدية املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.10135

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام احويل) (2023 يناير) (18 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
موالي) اجزئة  اقم) 82) (07 »بلوك)
علي الشريف الرشيدية)-)-)الرشيدية)
ص.ب) مكناف  »طريق  إلى) املغرب«)
0 5)بواالمي  الرشيدية)-)-)الرشيدية)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)78/2023.

 67I

FIDUGEC

NEO VALSES TELECOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDUGEC

 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD(OUED(TENSIFT

 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC

NEO VALSES TELECOM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املركز 

التجااي حسنية 2 اقم 3  البالية - 

28820 املحمدية املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.19051

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 يونيو) (07 في) املؤاخ 

املصادقة على):

اشيد مشيش) افويت السيد) ة))

80 )حصة اجتماعية من أصل)80  

هللا) ععد  السيد) ة)) لفائدة  حصة 

يوسفي بتاايخ)07)يونيو)2022.

مشيش) علي  السيد) ة)) افويت 

80 )حصة اجتماعية من أصل)80  

هللا) ععد  السيد) ة)) لفائدة  حصة 

يوسفي بتاايخ)07)يونيو)2022.

السالم) ععد  السيد) ة)) افويت 

من) اجتماعية  حصة  ( 0 مشيش)

السيد) ة)) لفائدة  حصة  ( 0 أصل)

يونيو) (07 بتاايخ) يوسفي  هللا  ععد 

.2022

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

االبتدائية باملحمدية بتاايخ) 1)فبراير)

2023)احت اقم) 33.

 68I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE L›ART DE BATIMENT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE L›ART DE BATIMENT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد في طوا 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

انكوايف ملبب كلميمة الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب.

حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.10 97

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2023 يناير) املؤاخ في) 2)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

 STE L’ART الوحيد) الشريك  ذات 

معلغ) (DE BATIMENT SARL AU

وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

انكوايف) قصر  اإلجتماعي  مقرها 

 52000 (- الراشيدية) كلميمة  ملبب 

الراشيدية املغرب نتيجة ل):)االزمة.

قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

انكوايف ملبب كلميمة الراشيدية)-)

52000)الراشيدية املغرب.)

و عي :

عدي) ايت  محمد  السيد ة))

 52000 الراشيدية) عنوانه ا)) و 

كمصفي) ة)) املغرب  الراشيدية 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)79.
 69I

LE LEGALISTE

PRAGMATIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

LE LEGALISTE
زاوية شااع ميسانج و ععد الرحيم 
بوععيد املكتب اقم 9 الوازيس ، 
0 202، الداا العيضاء املغرب

PRAGMATIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شااع 
مرف السلطا  الطابق األول شقة 
3 الداا العيضاء - 20000 الداا 

العيضاء املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 7 281

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام احويل) (2023 يناير) (19 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق) السلطا   مرف  شااع  (26«
األول شقة)3)الداا العيضاء)-)20000 
»شااع) إلى) املغرب«) العيضاء) الداا 
بواجو  اقامة شوا )159)شقة اقم)
الداا) (20000 (- الطابق األا�شي) (20

العيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858581.
 70I

CONFIA CONSEIL SARL

POLE TRADUCTION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CONFIA CONSEIL SARL
 RESIDENCE ASSEDK ANGLE

 RUES(LAHORE & SAYED(KOTB
 1ER(ETAGE(N° 19 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 POLE TRADUCTION PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 70 شااع 

املقاومة اقامة اينيفرسال طنجة 

90000 طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

121619

 05 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2021 غشت)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 POLE اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)

TRADUCTION PRIVE

خدمات) غرض الشركة بإيجاز:) (-

الترجمة)

-)عنوا  املقر االجتماعي:)70)شااع)

طنجة) اينيفرسال  اقامة  املقاومة 

90000)طنجة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

شيماء) احرازم  السيد ة)) (-

بصفته ا))مساهمة و املسيرة الوحيدة)

والكائن عنوانه ب:)شااع ابي الحسن)

الحسن الشادلي اقامة بسمة طابق)3 
اقم)17)طنجة)90000)طنجة املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

املسؤولية) ذات  »شركة  (- (-

والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)

اإلجتماعي ب:)-)-)-)-

عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-

الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

شيماء) احرازم  السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)

ب:)شااع ابي الحسن الحسن الشادلي)
17)طنجة) اقم) (3 اقامة بسمة طابق)

90000)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2021 نونبر) (09 بتاايخ)

.121619

 71I

GROUP(ZIYAD(&(ABDELILAH

املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

GROUP(ZIYAD & ABDELILAH

اوطي  عمااة اقم 8 1 شقة اقم 2 

الطابق األول شااع محمد الخامس ، 

16000، سيدي قاسم املغرب

املغرب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اوطي  

عمااة اقم 8 1 شقة اقم 2 الطابق 

األول شااع محمد الخامس 16000 

سيدي قاسم -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

29 25

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 1 

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)املغرب
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أعمال) (- -)غرض الشركة بإيجاز:)
متنوعة والعناء.

-)التجااة.
-)التنظيف.

اوطي ) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الطابق) (2 8 1)شقة اقم) عمااة اقم)
 16000 األول شااع محمد الخامس)

سيدي قاسم)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)
الطعيبيو ):)

البوام) ععداالاله  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
سيدي) (16000  19 حي الصياد اقم)

قاسم املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
 GROUP( ZIYAD( &  -
ABDELILAH)»شركة ذات مسؤولية)
الوحيد«) الشريك  ذات  محدودة 
مقرها) والكائن  مسير  بصفتها 
 19 اقم) الصياد  حي  ب:) اإلجتماعي 

16000)سيدي قاسم املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
البوام) ععداالاله  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
 16000  19 اقم) الصياد  حي  ب:)

سيدي قاسم املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.29 25
 72I

FLASH ECONOMIE

L›ATELIER DE CAMILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

L›ATELIER DE CAMILLE

اعبا لبقد موثق احت قراا الجمع)

البام للشركاء)بتاايخ)10)يناير)2023 

قرا احويل املقر االجتماعي للشركة)

الى
احمد) زنقة  العيضاء) 2) الداا  (

النصيري الطابق األا�شي متجر اقم)

1)النخيل

النظام) من  الفصل) ) تبديل 

األسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)5757

 73I

ICOM DIGITAL

ICOM DIGITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ICOM DIGITAL

شااع اللة ياقوت زنقة البرعاا إقامة 

9 سكن غاليز طابق   شقة 17 ، ، 

الداا العيضاء املغرب

ICOM DIGITAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع اللة 

ياقوت زنقة البرعاا إقامة 9 سكن 

غاليز طابق   شقة 17 - - الداا 

العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.  6229

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

 2022 دجنبر) في) 1) املؤاخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  اقرا 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

اأسمالها) معلغ  (ICOM DIGITAL

مقرها) وعنوا   داهم  (100.000

زنقة) ياقوت  اللة  شااع  اإلجتماعي 
طابق) غاليز  سكن  (9 إقامة) البرعاا 
الداا العيضاء)املغرب) (- (- (17  )شقة)

نتيجة ل):)اصفية الشركة).
شااع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 9 إقامة) البرعاا  زنقة  ياقوت  اللة 
سكن غاليز طابق) )شقة)17)-)-)الداا)

العيضاء)املغرب.)
و عي :

و) اشهب  حسام  السيد ة))
عمااة) 3  (1029 طريق) عنوانه ا))
الداا) (20280 1)سيدي مبروف) اقم)
العيضاء)املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 17 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)367 85.
 7 I

STE CAC CONSEIL

LINA INNOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC(J5 CITE(DAKHLA
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
LINA INNOV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
اجزئة 50 داا اقم ا 39 شيشاوة 

1000  شيشاوة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
2327

 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 LINA بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

INNOV
مقاول) (- -)غرض الشركة بإيجاز:)

العناء)واألشغال املختلفة
-)بيع مواد املكتبيات واملبلوميات

-)بيع مواد العناء
حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 39 ا) اقم  داا  (50 اجزئة) املسيرة 

شيشاوة)1000 )شيشاوة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)
الرايس) الحسي   السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
ح م) (71 اقم) (12 املشروع عمااة) ب:)
50 20)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
ذات) »شركة  (LINA INNOV  -
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
والكائن) شركة  بصفتها  الوحيد«)
املسيرة) حي  ب:) اإلجتماعي  مقرها 
شيشاوة) (39 ا) اقم  داا  (50 اجزئة)

1000 )شيشاوة املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)2327
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الرايس) الحسي   السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
ح م) (71 اقم) (12 املشروع عمااة) ب:)
50 20)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب
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التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.2327
 75I

ADVALUE(A&C

جيل باك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اوسيع نشاط الشركة)

ADVALUE(A&C
 BOULVARD(ANFA 9EME .76
 ETAGE(N° 41 CASA، 21000،

CASABLANCA MAROC
جيل باك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي اقم 39-

1  زنقة بيرجيراك داب السلطا  - - 
الداا العيضاء املغرب.
اوسيع نشاط الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.326129

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
امت) (2022 دجنبر) (15 في) املؤاخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
صناعة البعوات الزجاجية

اجااة البعوات الزجاجية
البعوات) واصدير  استيراد 

الزجاجية
خدمات) شركة  بأي  االهتمام 

ولوجستية للنقل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)  8577.
 76I

AMINE INIBA

SARATOV ش. م. م
مجموعة ذات النفع االقتصادي

اأسيس شركة

AMINE INIBA
 Temara Avenue Tarik Ibn Ziad
 Imm(N° 6 App(N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC
SARATOV ش. م. م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 1 

عمااة اقم 6 اجزئة األمل 2 اامسنا 

امااة 12000 امااة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 

138371

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 1 

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

SARATOV)ش.)م.)م

-)غرض الشركة بإيجاز:)مقهى

 1 -)عنوا  املقر االجتماعي:)متجر)

اامسنا) (2 اجزئة األمل) (6 عمااة اقم)

امااة)12000)امااة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

اإلداي�شي) بدا  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

اقم) ألف  عمااة  الركراكي  زنقة  ب:)

الرباط) (10000 الرباط) البكااي  (28

املغرب

طاهر) بو  جها   السيد ة)) (-

بصفته ا))شريكة والكائن عنوانه ب:)

 50 اقم) االزدهاا  حي  اجزئة  شريكة 

الهرهواة امااة)12000)امااة املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

النفع) ذات  »مجموعة  (- (-

االقتصادي«)بصفتها)-)والكائن مقرها)

اإلجتماعي ب:)-)-)-)-

عند) التجااي  السجل  اقم 
االقتضاء:)-

الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
اإلداي�شي) بدا  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
اقم) ألف  عمااة  الركراكي  زنقة  ب:)
الرباط) (10000 الرباط) البكااي  (28

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.138371

 77I

FLASH ECONOMIE

SCITKTRAV
شركة التوصية باألسهم 

اأسيس شركة

SCITKTRAV
 شركة ذات مسؤولية محدودة

اقم التقييد في السجل التجااي : 
570 97

ICE : 003226482000007
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

محدودة باملميزات التالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدودة)
الشركة) SCITKTRAV:تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند  متعوعة 

تسميتها
أعمال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العناء)األخرى املتخصصة)
واملبامالت) البقااي  الترويج 

البقااية والوكيل البقااي
ومواد) مبدات  اصدير  (- استيراد)

العناء.
شااع مرف) (26 املقر اإلجتماعي:) (
الداا) الطابق1) (، (3 السلطا  الشقة)

العيضاء

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة:99)سنة

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسمة الى)100)حصة بقيمة)

100)داهم للواحدة كالتالي

)انيس نبيه)500)حصة

عرفات نبيه)500)حصة

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

السيد انيس نبيه و السيد عرفات)

نبيه)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 02 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 6  

 78I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

الصتشونسأوردربوان كوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE(ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

الصتشونسأوادابوا  كوم شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 ط.1 

شااع بن الخطيب فاف - 30000 

فاف املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.55135

الشريك) قراا  بمقت�شى 

 2023 يناير) (17 في) املؤاخ  الوحيد 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  اقرا 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

معلغ) كوم  الصتشونسأوادابوا  
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

شااع بن) ط.1) (77 مقرها اإلجتماعي)

الخطيب فاف)-)30000)فاف املغرب)

نتيجة ل):)عدم احقيق الهدف الدي)

اأسست من أجله الشركة.
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77)ط.1  و حدد مقر التصفية ب)
فاف) (30000 (- الخطيب) بن  شااع 

املغرب.)
و عي :

و) بوعياد  محمد  السيد ة))
السالم) ععد  زنقة  (15 عنوانه ا))
فاف) (30000 األدااسة) املستاوي 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية):)77)ط.1 

شااع بن الخطيب فاف
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (03 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6030/2023.

 79I

ADVALUE(A&C

جيل باك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

ADVALUE(A&C
 BOULVARD(ANFA 9EME .76
 ETAGE(N° 41 CASA، 21000،

CASABLANCA MAROC
جيل باك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 39-
1  زنقة بيرجيراك داب السلطا  
الفداء - - الداا العيضاء املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.326129
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام) (2022 دجنبر) (15 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) (1.000.000«
 8.000.000« إلى) داهم«) (CAPITAL«
داهم«)عن طريق):)إدماج احتياطي أو)
أاباح أو عالوات إصداا في اأف املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

دجنبر)2022)احت اقم)  8577.

 80I

ASMAA MEDIA GROUP

TAYA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP
بلوك) الرومي  صهيب  شااع 
العيضاء،) البرنو�شي  (20 الرقم) (39

20000،)العيضاء)املغرب
ذات) شركة  (TAYA BUILDING

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي)1)شااع)
الغواا سيدي مومن اقامة الياسمي )
الداا) (. العيضاء) الداا  (110 اقم)

العيضاء)-
ذات) شركة  اأسيس  عن  إعال  

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي:)

570381
 05 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 TAYA بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

BUILDING
-)غرض الشركة بإيجاز:)1))أعمال)

أو إنشاءات متنوعة
2))نشاطات أخرى:)ااجر

1)شااع) -)عنوا  املقر االجتماعي:)
الغواا سيدي مومن اقامة الياسمي )
الداا) (. العيضاء) الداا  (110 اقم)

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

ال يوجد)
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
فااوف) يوسف  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
 -  15 الرقم) ب:)حي انكريط زنقة) 3)

العيضاء)املغرب

الدين) حامي  هشام  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
اجزئة ادات زنقة)5)اقم)8)كاليفواني)

-)العيضاء)املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
املسؤولية) ذات  »شركة  (- (-
والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)
السجل) اقم  (- (- (- (- ب:) اإلجتماعي 
املمثل) (- االقتضاء:) عند  التجااي 

الدائم:)-)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
فااوف) يوسف  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
 -  15 الرقم) ب:)حي انكريط زنقة) 3)

العيضاء)املغرب
الدين) حامي  هشام  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اجزئة ادات زنقة)5)اقم)8)كاليفواني)

-)العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (01 بتاايخ)

.570381
 81I

LEADER FINANCE

ROUGHAL CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(N° 2 IMM 520 AL

 MANAR(OPERATION(CHARAF ،
40000، MARRAKECH(MAROC
ROUGHAL CLEAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ازلي اقم 

278 الطابق1 مراكش 0000  
مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
133233

 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ROUGHAL CLEAN
-)غرض الشركة بإيجاز:)بيع مواد)

التنظيف/)ااجر
ازلي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
  0000 مراكش) الطابق1) (278 اقم)

مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)
لحسن) اوغال  السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
  000 مراكش) اااكة  ب:) عنوانه 

مراكش املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
-).)»شركة ذات مسؤولية محدودة)
(. بصفتها) الوحيد«) الشريك  ذات 

والكائن مقرها اإلجتماعي ب:).).).).
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:).
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
لحسن) اوغال  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
مراكش) ( 0000 مراكش) اااكة  ب:)

املغرب
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التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.133233

 82I

 KABINET FIDUCIAIRE ELEXPERTISE

»ELEXPERTISE«(a

MEL PROJECT ميل بروجكت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

ELEXPERTISE
 Maroc, Casablanca, quartier

 la(gironde, immeuble 3,
 Rue(D‘Arcachon, 2éme

 étage, numéro 7 ، 20250،
CASABLANCA MAROC

 MEL PROJECT ميل بروجكت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 30 ، 

شقة 8 ، شااع موالي أحمد الوكيلي 
حسن - - الرباط اململكة املغربية.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.163669
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
امت) (2023 يناير) (19 في) املؤاخ 

املصادقة على):
ليا زااا فرحات) افويت السيد) ة))
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة السيد) ة))علي)

فرحات بتاايخ)19)يناير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (09 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)1131.

 83I

 KABINET FIDUCIAIRE ELEXPERTISE

»ELEXPERTISE«(a

 DIGITAL ديجيتال هروس
HEROES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
افويت حصص

 KABINET FIDUCIAIRE
ELEXPERTISE »ELEXPERTISE« a
 Maroc, Casablanca, quartier

 la(gironde, immeuble 3,
 Rue(D‘Arcachon, 2éme

 étage, numéro 7 ، 20250،
CASABLANCA MAROC

 DIGITAL HEROES ديجيتال هروف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6  شااع 
الزاقطوني الطابق 2 شقة 6 - - 
الداا العيضاء اململكة املغربية.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي -.

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
امت) (2022 دجنبر) (19 في) املؤاخ 

املصادقة على):
ااملي) املهدي  السيد) ة)) افويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة السيد) ة))أنيس)

بنهالل بتاايخ)19)دجنبر)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 01 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)856717.

 8 I

TC

AGENZIK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TC
 N°78 RUE 539 EL(JADIDA ،
24000، EL(JADIDA(MAROC

AGENZIK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

نجمة الجنوب 7 الشطر السادف 
اقامة اقم 1  محل اقم 1 - الجديدة 

- 000 2 الجديدة املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.18669

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (18 املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
معلغ) (AGENZIK الوحيد) الشريك 
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
نجمة) اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
اقامة) السادف  الشطر  (7 الجنوب)
(- الجديدة) (- (1 اقم) محل  ( 1 اقم)
(: الجديدة املغرب نتيجة ل) (2 000

عدم احقيق هدف الشركة.
اقامة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
السادف) الشطر  (7 الجنوب) نجمة 
اقامة اقم)1 )محل اقم)1)-)الجديدة)

- 000 2)الجديدة املغرب.)
و عي :

خالد زياني و عنوانه ا)) السيد ة))
 9 2)شقة) زنقة االمام العخااي طابق)
 20000 زاوية زنقة سقراط املباايف)
كمصفي) ة)) املغرب  العيضاء) الداا 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالجديدة بتاايخ)08)فبراير)

2023)احت اقم)29719.
 85I

TIMZILITE IMPORT EXPORT

 TIMZILITE IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

TIMZILITE IMPORT EXPORT
مدينة الوحدة 02 بلوك ج اقم 570 

البيو  ، 70000، البيو  املغرب
 TIMZILITE IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة 02 بلوك ج اقم 570 

70000 البيو  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

  579

 06 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

TIMZILITE IMPORT EXPORT
-)غرض الشركة بإيجاز:)االستيراد)
لصالح) العضائع  نقل  (، والتصدير)
نقل) (، النقل الدولي و الوطني) الغير،)
نقل) السياحي،) النقل  (، املسافرين)
بيع) عامة،) اجااة  املستخدمي ،)
األجهزة املنزلية الجديدة واملستبملة،)
مدينة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الوحدة)02)بلوك ج اقم)570 70000 

البيو )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))املوت علي بصفته ا))
 8 زنقة) ب:) عنوانه  والكائن  شريك 
بلوك أ اقم)1)حي ايت سبيد)80000 

ايت ملول املغرب
الهادي) ععد  املوت  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 70 الرقم) (2627 الزنقة) الفايز  حي 

الدشيرة)80000)انزكا  املغرب
موالي) االداي�شي  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) لحسن 
حي الحاج احمد البزيب) عنوانه ب:)

القليبة)80000)ايت ملول املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
املسؤولية) ذات  »شركة  (. (-
مقرها) والكائن  (. بصفتها) املحدودة«)

اإلجتماعي ب:).).).).
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-
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الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))املوت علي بصفته ا))
QUALITE)والكائن عنوانه ب:)زنقة)8 

بلوك أ اقم)1)حي ايت سبيد)80000 

ايت ملول املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)

.  579

 86I

EDMCONSULTING

CORAMTEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 CORAMTEK اسم الشركة :

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيد نوعها؛

وعنوا  مقرها االجتماعي الطابق 

االا�شي اقم 0 3 املسيرة 3 أ 0000  

مراكش 
 اقم التقييد في السجل التجااي 

 133265

 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

فبراير)2023)بمراكش)

األسا�شي) القانو   إعداد  .ام 

للشركة باملميزات التالية:

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (

ذات شريك وحيد):شكل الشركة)

 CORAMTEK(تسمية الشركة

غرض) (: االستيراد والتصدير.) (1-

الشركة بإيجاز

ااجر جملة ألجهزة أو ملحقات) (2-

الراديو أو) التلفو ،) أو لوازم ألجهزة 

التلفزيو ).....إلخ

الكهربائية) املبدات  إصالح  (3-

واإللكترونية

الطابق) االجتماعي  املقر  عنوا  

االا�شي اقم)0 3)املسيرة)3)أ مراكش)

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 
الشركة سنة)99 

 100000 الشركة) اأسمال  معلغ 
داهم):)

الحصص النقدية)
)أنواا اليماني)100.000)داهم:

الشخصية) الشركاء) أسماء) (:
والبائلية وعناوينهم

02)عملية) أنواا اليماني املسيرة) (*
 27 الشقة) ألف) ) عمااة  الغرب 

0000 )مراكش املغرب)
)على الشركاء)اوزيع األنصعة)
1000)حصة:)أنواا اليماني)*

أسماء)مسيري الشركة الشخصية)
والبائلية وعناوينهم

02)عملية) أنواا اليماني املسيرة) (*
 27 الشقة) ألف) ) عمااة  الغرب 

0000 )مراكش املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) مراكش  التجااية 

2023)احت اقم)  7  1.

 87I

CABINET BADREDDINE

SORAMIMEX
إعال  متبدد القرااات

CABINET BADREDDINE
279)أ مسيرة)1)اقامة هني الشقة)

اقم)1)،)0،)مراكش املغرب
ذات) »شركة  (SORAMIMEX
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد«
65)حي) وعنوا  مقرها االجتماعي:)

النهضة)-)1000 )شيشاوة املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي:)
.35

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)13)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
»محل) (: التالية) األنشطة  حذف 
استغالل) و  البامة  الغدائية  للمواد 
مقهى)«)من الضريعة املهنية و القانو )

االسا�شي للشركة.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
نشاط الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 02 بتاايخ) بامنتانوت  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)26/2023.
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Go Consulting Services

DERMA MED ESTHETIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Go Consulting Services
301 بلوك 7 الوحدة التانية 
الداوديات ، 0000 ، مراكش 

املغرب
داما ميد استيتيك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب اقم 
8 الطابق 2 اجزئة حمزة شااع عالل 

الفا�شي 0000  مراكش -
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي : 
130229

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 أكتوبر) (0 
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
داما) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ميد استيتيك.
مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للتجميل والبناية بالبشرة.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
اجزئة حمزة شااع) (2 الطابق) (8 اقم)

عالل الفا�شي)0000 )مراكش)-.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

افااة) السيدة  كالتالي  مقسم  داهم،)

 100 بقيمة) حصة  (1.000 (: شروق)

داهم للحصة.

الشخصية) االسماء) (-

الشركاء) والبائلية وصفات ومواطن 

:)السيدة افااة شروق عنوانها اجزئة)

  0000 بوعكاز) (1088 الزاقطوني)

مراكش

الشخصية) االسماء) (-

مسيري) ومواطن  وصفات  والبائلية 

السيدة افااة ععير عنوانها) (: الشركة)

بوعكاز) (1088 الزاقطوني) اجزئة 

0000 )مراكش

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

أكتوبر) (31 التجااية بمراكش بتاايخ)

2022)احت اقم)130229 
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AUDINET

UNIVERS CASA PISCINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 UNIVERS CASA PISCINE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

اأسمالها 100.000.00 داهم

مقرها االجتماعي 286 زنقة 

الزائرشااع موالي يوسف - الداا 

العيضاء -

السجل التجااي اقم 88929 بالداا 

العيضاء

البام) الجمع  ملداوالت  اعبا 

بتاايخ) املنبقد  البادي  غير 

16/11/2022،)حيت قرا مايلي:

-التصفية املسعقة للشركة

(- خيي) محمد  للشركة  كمصفي 

تبيي  السيد)

-)احديد املقر االجتماعي للتصفية)

زنقة الزائر شااع موالي يوسف)286)،)

الداا العيضاء.)

-)إعطاء)الصالحيات.
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al amane conseil

 STE HOUSSE SPA
MARRAKECH SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

STE HOUSSE SPA MARRAKECH
محدودة) املسؤولية  دات  شركة 
أ) عمااة  االجتماعي  مقرها  وعنوا  
أبو) زنقة  وادة  عمااة  (1 اقم) شقة 
حنيفة مراكش املغرب اأسيس شركة)
دات مسؤولية محدودة دات الشريك)
سجل) في  التقييد  اقم  الوحيد 
التجااي)69099)بمقت�شى عقد عرفي)

مؤاخ في)01)ماي)2015 
األسا�شي) القانو   إعداد  ام 
لشركة دات مسؤولية محدودة دات)

الشريك الوحيد باملميزات التالية)
دات) شركة  الشركة:) شكل 
الشريك) دات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 STEتسميتها بمختصر  االقتضاء)

 : HOUSSE SPA MARRAKECH
بإيجاز:مركز) الشركة  غرض 

للبناية والجمال
عمااة) االجتماعي:) املقر  عنوا  
عمااة وادة زنقة أبو) (1 أ شقة اقم)

حنيفة مراكش املغرب
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 
اأسمال) معلغ  سنة  (99 الشركة)
كالتالي) مقسم  (80000 الشركة)
حصة) (800 فااق) نادية  :السيدة 
للحصة.الألسماء) داهم  (100 بقيمة)
الشخصية والبائلية وصفة مواطن)
.السيدة نادية فااق عنوانها) الشركاء)
 6 الشقة) (6 إقامة منيس عمااة ش)

مراكش املغرب)،

والبائلية) الشخصية  االسماء)
:السيدة) الشركة) مسيري  ومواطن 
منيس) إقامة  عنوانها  فااق  نادية 
مراكش) (06 الشقة) (6 ش) عمااة 

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يونيو) (15 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2015)احت الرقم)293 7
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EDMCONSULTING

OC-MAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EDMCONSULTING
شقة اقم 3 الطابق االا�شي اقامة 

املنااة 2 شااع محمد 6 كليز ، 
0000 ، مراكش املغرب

OC-MAT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 3 
دواا نزالة جماعة تسلطانت سبادة 

0000  مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
133295

 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) -تسمية 
OC- تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

MAT
 1- بإيجاز:) الشركة  -غرض 

االستيراد والتصدير.)
األعمال) مختلف  في  مقاول  (2-

والعناء.
-3بيع مواد ومبدات العناء

 3 اقم) االجتماعي:) املقر  -عنوا  
دواا نزالة جماعة تسلطانت سبادة)

0000 )مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))محمد أشن بصفته ا))

الشطر) ب:) عنوانه  والكائن  شريك 

اامنصوات) (165 اقم) دال  حرف  (6

0000 )مراكش املغرب

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))محمد أشن بصفته ا))

QUALITE)والكائن عنوانه ب:)الشطر)

اامنصوات) (165 اقم) دال  حرف  (6

0000 )مراكش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.133295
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centre d’étude de gestion et d’organisation

 SOCIETE DE PLACEMENT
 ET DE CONSEIL LES 3

FLEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd(d‹ Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét. 20060

الداا العيضاء، 20060، الداا 

maroc العيضاء

 SOCIETE DE PLACEMENT ET DE

CONSEIL(LES 3 FLEURS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 265 ، 

شااع الزاقطوني، الطابق التاسع، 
اقم 92 - الداا العيضاء 20000 

الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
571899

 13 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 SOCIETE DE PLACEMENT ET DE

CONSEIL LES 3 FLEURS
القيام) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
اقتناء) شكل  في  مالية  باستثمااات 
أو) للتحويل  قابلة  مالية  أوااق 
أو) األجل  قصيرة  مالية  منتجات 
في شركات) االستحواذ على حصص 

على الصبيدين الوطني والدولي)؛
االستشااات) خدمات  اقديم  (•
األعمال) قطاعات  في  االستثمااية 
خاصة) شركة  أي  لصالح  الواعدة 
على) أو  املغرب  في  سواء) (، عامة) أو 

الصبيد الدولي
املبامالت) جميع  عامة  وبصفة 
(, القانونية) (, البقااية) (, املنقولة)
املالية) أو  الصناعية  (, التجااية)
املتبلقة بشكل معاشر أو غير معاشر)
بهذا الغرض أو التي من املحتمل أ )

تسهل احقيقه أو اطويره.
(، (265 عنوا  املقر االجتماعي:) (-
التاسع،) الطابق  الزاقطوني،) شااع 
اقم)92)-)الداا العيضاء)20000)الداا)

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
حصة) (850 السيد اشدي طالب:) (-

إجتماعية
50)حصة) السيدة مااية طالب:) (-

إجتماعية
حصة) (50 (: السيدة منى طالب) (-

إجتماعية
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50)حصة) (: السيدة كنزة طالب) (-

إجتماعية

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):
طالب) اشدي  السيد ة)) (-

والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))
-أنفا-) الرما ) زنقة  (8 ب:) عنوانه 

20000)الداا العيضاء)املغرب

-)السيد ة))مااية طالب بصفته ا))
زنقة) (8 ب:) عنوانه  والكائن  شريكة 

الداا العيضاء) (20000 -أنفا-) الرما )

املغرب

منى طالب بصفته ا)) السيد ة)) (-
زنقة) (8 ب:) عنوانه  والكائن  شريكة 

الداا العيضاء) (20000 -أنفا-) الرما )

املغرب

-)السيد ة))كنزة طالب بصفته ا))
زنقة) (8 ب:) عنوانه  والكائن  شريكة 

الداا العيضاء) (20000 -أنفا-) الرما )

املغرب

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:
طالب) اشدي  السيد ة)) (-
بصفته ا))والكائن عنوانه ب:)8)زنقة)

الداا العيضاء) (20000 -أنفا-) الرما )

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

57189
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Summit conseil

CARAVAN SERAI
فسخ عقد تسيير حر ألصل اجااي)

 األشخاص املبنويو )

 CARVAN SERAI

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي 

لشركة

الكائن مقرها بدائرة العواسيدي 

يوسف بن علي جماعة واحة سيدي 

ابراهيم دواا

اوالد برحمو  مراكش 000  املغرب

 2021 ابريل) (30 بتاايخ) املؤاخ 

اقرا ما يلي

لآلصل) الحر  التسيير  عقد  فسخ 

العواسيدي) بدائرة  الكائن  التجااي 

يوسف بن علي جماعة واحة سيدي)

برحمو  مراكش) اوالد  ابراهيم دواا 

000 )املغرب

 TEMAKI حرة) مسيرة  بصفتها 

شركة) و  لآلصل  مالكة  بصفتها 

CARVAN SERAI

املوقع من طرف شركة

 9 I

FLASH ECONOMIE

ESM HOLDING
إعال  متبدد القرااات

ESM HOLDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتماعي: 5   شااع ععد 

املومن الداا العيضاء
اقم التقييد في السجل التجااي: 

163209

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
للشركاء)املؤاخ في)11)ماي)2009)قرا)

تغيير ااايخ إغالق السنة املالية في)30 

يونيو من كل عام

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 30 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يونيو)2009)احت اقم)335567
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FLASH ECONOMIE

 CENTRE MAROCAIN

 D›IMMIGRATION EN

ALLEMAGNE
شركة التوصية البسيطة

اأسيس شركة

 CENTRE MAROCAIN

 D›IMMIGRATION EN

ALLEMAGNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي : 

571213

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد
عند) متعوعة  الشركة  تسمية  (:

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 CENTRE MAROCAIN
 D’IMMIGRATION EN

ALLEMAGNE
:غرض الشركة بإيجاز

)املساعدة في طلب التأشيرة
اجميع وثائق البميل

التدايب) بشركات  االاصال 
ومتاببة املراسالت

شااع مرف) (26 املقر اإلجتماعي:) (
الداا) (3 الشقة) (1 السلطا  الطابق)

العيضاء
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (

الشركة:99)سنة
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)
حصة) (1000 الى) مقسمة  داهم،)

بقيمة)100)داهم كالتالي
الرحما ) السيد ععد  (100.000  

ببال
داهم

املجموع)100.000)داهم
والبائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة
ععد الرحما  ببال عنوانه اجزئة)
مبروف) سيدي  (60 اقم) البثمانية 

الداا العيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 08 بتاايخ) العيضاء) الداا  التجااية 
فبراير)2023)احت اقم)00857608
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fiduciaire(douiri

LAND CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

« LAND CAPITAL « :شـركـة

شركة ذات مسؤولية محدودة 
الرأسمال االجتماعي:100.000،00 

داهم
املقر االجتماعي: عمااة 30 شقة 8 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا  

الرباط - 
تبـديـل 

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
بالرباط،) (2023 يناير) (26 في) املؤاخ 
 “LAND CAPITAL“قرا مسير شركة
ش.م.م دات الشريك الوحيد،)ما يلي:

تبي  مسير حديد):
خيري) يوسف  السيد  تبي   ام  (-
قعول) ببد  للشركة  جديد  مسير 

استقالة السيد ععدالكريم خيري)
قانو ) من  (17 الفصل) تبديل 

الشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم:) احت  بتاايخ09/02/2023)

133117
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NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

BIM STORES
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

BIM(STORES, SA
املقر الرئي�شي: حديقة لوجيستيكا 
، بلوك 9ف 12 ف عي  حرودة ، 
املحمدية اقم السجل التجااي: 

8633
قرا) ديسمبر،) (05 بتاايخ)

املساهمو  لشركة بيم ستواز)
BIM STORES

شركة مساهمة برأف مال قداه)
عقد) ( مَّ

َ
ا داهم،) (2 6.82 .000

إجتماع الجمع البام اإلستتنائي وقرا)
من خالله ما يلي):)

ومراجبة) الشركة  إسم  تبديل 
النظام األسا�شي للشركة

اإلدااة) مجلس  إقتراح  على  بناء)
خالل الجمع البام اإلستتنائي،)قراوا)
تبديل إسم الشركة على النحو التالي

BIM MAROC
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من) املادة) ) تبديل  وبالتالي،)
النظام األسا�شي للشركة كما يلي)

إسم الشركة)
 BIM(:(االسم القانوني للشركة هو

MAROC
الاوجد تغييرات على باقي العنود

البام) الجمع  في  اقرا  كما 
األسا�شي) النظام  تبديل  اإلستتنائي 
اإلعتعاا) في  يأخد  الذي  و  للشركة،)

تغيير اإلسم املقرا أعاله
سجل) في  القانوني  اإليداع  ام 
السجل التجااي باملحكمة االبتدائية)
فبراير2023  (09 بتاايخ) باملحمدية،)
احت اقم)292)وام اإليداع التصريم)
نفس) في  التجااي  للسجل  التبديلي 

اليوم احت الرقم)328

 98I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

LA MAISON DE TANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

 EX ET COM MAROC AUDIT ET
EXPERTISE

زاوية شااع محمد الخامس و شااع 
ابن كثير إقامة دوف مااف اقم    ، 

90000، طنجة املغرب
LA MAISON DE TANGER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9 زنقة 
املبرة حسنونة - 90000 طنجة 

املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 2799

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام تبيي ) (2023 فبراير) (09 املؤاخ في)
مسير جديد للشركة السيد ة))فاليري)

أوليه.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262677.

 99I

MOUSSAOUI HAJJI

 RACHACHI MINERALS
MINE MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

اأسيس شركة
عرفي) عقد  بمقت�شى 
اٲسيس) ام  بتاايخ30/01/2023)
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد والتي اتميز بما يلي:
مي ) مينيرال  اشا�شي  االسم:)

مواوكو)
الهدف:)

استغالل املباد 
بيع املباد 

استيراد و التصدير
الشياحنة) قصر  االجتماعي:) املقر 

جماعة عرب الصعاح زيز اافود
املدة:)99)سنة.

مائة ألف داهم مقداا) اأسمالها:)
كل حصة مائة داهم.

الرشا�شي) السيد  املساهمة:)
ععدالغني)1000)حصة

التسيير:)املسير الوحيد:)الرشا�شي)
ععدالغني

باملحكمة) ام  القانوني:) اإليداع 
بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 
اقم السجل التجااي) (13/02/2023

16687/2023
500I

JURISMAG SARL

IDOCORP GROUP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمرا ، 
 مقابل املداسة االبتدائية ععد 

املومن)، الشقة اقم 5 ، 20390، 
الداا العيضاء املغرب

IDOCORP GROUP SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6 ، شااع 
الزاقطوني ، الطابق 2، الشقة اقم 

6 20000 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571819

 26 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

IDOCORP GROUP SARL

إدااة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الشركات واملشااكة في اأسمالها)

(، 6 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

شااع الزاقطوني)،)الطابق)2،)الشقة)
اقم)6 20000)الداا العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

55.261.800)داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

الحسي ) ادخسا   السيد ة)) (-

والكائن) ومسير  شريك  بصفته ا))

 20000 العيضاء) الداا  ب:) عنوانه 

الداا العيضاء)املغرب

ياسي ) ادخسا   السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

20000)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب

اسماعيل) ادخسا   السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

20000)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب

أسماء) ادخسا   السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

20000)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الحسي ) ادخسا   السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

20000)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.571819

501I

MAROC COMPTA PLUS

SABBAR CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالااء الطابق االول الشقة 

اقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23200، 

FKIH BEN SALAH MAROC

SABBAR CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 الزنقة 

5 حي النهضة 2 23200 الفقيه بن 

صالح -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 

5239

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

SABBAR CASH

احويل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الفوااير/خدمات) االموال/اداء)

متنوعة
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 10 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الزنقة)5)حي النهضة)2 23200)الفقيه)

بن صالح)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)
السيد ة))حياة صعاا بصفته ا)) (-
ب:) عنوانه  والكائن  وحيدة  شريكة 
 35 اقامة املستقعل املجمع السكني)
عمااة)316)الطابف)2)اقم)09)سيدي)
العيضاء) الداا  (20280 مبروف)

املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
السيد ة))حياة صعاا بصفته ا)) (-
اقامة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
عمااة) (35 املستقعل املجمع السكني)
سيدي) (09 اقم) (2 الطابف) (316
العيضاء) الداا  (20280 مبروف)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.5239

502I

MOUSSAOUI HAJJI

TOP LUXURY CAMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

اأسيس شركة
بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) اٲسيس  ام  (27/01/2023
ذات املسؤولية املحدودة والتي اتميز)

بما يلي:

االسم:طوب ليكسري كامب)

الهدف:)

مأوى سياحي)

انظيم املهرجانات و السهرات

انظيم الرحالت السياحية
البرق) ااف  االجتماعي:) املقر 

جماعة الطاوف الريصاني

املدة:)99)سنة.

مائة ألف داهم مقداا) اأسمالها:)

كل حصة مائة داهم.

املساهمة:)السيد بوعاللت محمد)

300)حصة

)السيد عدي الهيعة)00 )حصة

 300 الصمد) ععد  سالم  السيد 

حصة

التسيير:)املسير الوحيد:)بوعاللت)

محمد

باملحكمة) ام  القانوني:) اإليداع 

بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 
اقم السجل التجااي) (13/02/2023

 16689/2023

503I

CHENTOUFI2022

APTIVIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CHENTOUFI2022

112 شااع محمد الخامس اقامة 

اضوا  مكتب 5  الطابق6 ، طنجة 

، 90000، طنجة املغرب

APTIVIT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية كزناية اقم 580 الطابق 

1 - - طنجة املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.128107

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا) (2023 يناير) (25 في) املؤاخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل 

اأسمالها) معلغ  (APTIVIT املحدودة)

مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
اإلجتماعي املنطقة الصناعية كزناية)
اقم)580)الطابق)1)-)-)طنجة املغرب)

نتيجة ل):)املصاايف.
و حدد مقر التصفية ب املنطقة)
الطابق) (580 اقم) كزناية  الصناعية 

1 - 90000)طنجة املغرب.)
و عي :

ثويعة بادة و عنوانه ا)) السيد ة))
10اجزئة) 3)الشقة) 533)الطابق) اقم)
املغرب) البرائش  (90000 املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.
و) البزوزي  محمد  السيد ة))
طريق) حمايد  اواد  حي  عنوانه ا))
القصر) (90000  132 اقم) املريصة 

الكعير املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (03 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)1753.
50 I

AL HUDA CONSEIL SARL

 LES GRANDS CARRIERES 
EAST WEST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شااع محمد الزاقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاف 
املغرب

 LES GRANDS CARRIERES 
EAST WEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 
6 زنقة االواوغواي مونفلواي 1 

30000 فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
75 57

 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 LES تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 GRANDS CARRIERES EAST

WEST

-)غرض الشركة بإيجاز:)استغالل)

املقالع نقل العضائع

الرقم) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 1 مونفلواي) االواوغواي  زنقة  (6

30000)فاف)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

عجامة) لطيفة  السيد ة)) (-

عن) مسؤوة  شريك  بصفته ا))

التوقيبات والكائن عنوانه ب:)شااع)
االكوااوا) زنقة  ( 2 االسماعلية)

الزهوا1 30000)فاف املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

ععد) البزيز  ععد  السيد ة)) (-

والكائن) مسير  بصفته ا)) الرسول 

سيدي) الرقم) 2حي  ب:) عنوانه 

فاف) (30000 املرجة) (3 اعميرة بلوك)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.75 57

505I
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AL HUDA CONSEIL SARL

pâtisserie bouhlala
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شااع محمد الزاقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 30000، فاف 
املغرب

pâtisserie bouhlala شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8زنقة 9 
حي ميكو املرجة واد فاف 30000 

فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
75 59

 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

pâtisserie bouhlala
-)غرض الشركة بإيجاز:)مخبزة و)

حلويات
8زنقة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 30000 حي ميكو املرجة واد فاف) (9

فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))فؤاد بحالال بصفته ا))
ب:) عنوانه  والكائن  وحيد  شريك 

بلجيكا)1500)برابا  بلجيكا

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الغريفي) محسن  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

26)اجزئة عصام طريق عي  السمن)

30000)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.75 59

506I

Valoris Partners

ROBOPLAN MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

Valoris Partners

 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et

 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

ROBOPLAN MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

األا�شي ، معنى اقم lot ، 1 اقم 1، 

املنطقة الصناعية أوالد صالح - 

27182 الداا العيضاء املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.13 885

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في) 2)أكتوبر)2022)ام احويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 lot (، (1 معنى اقم) (، »الطابق األا�شي)
اقم)1،)املنطقة الصناعية أوالد صالح)

إلى) املغرب«) الداا العيضاء) (27182  -

 Lotis Branes (، »شااع ابن العيطاا)

Lot 202 ,1)الطابق األا�شي)-)90100 

طنجة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)798 2300.
507I
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AL QAMAR DESERT CAMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

اأسيس شركة
عرفي) عقد  بمقت�شى 
اٲسيس) ام  بتاايخ06/02/2023)
شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

اتميز بما يلي:
االسم:القمر ديزير كامب)

الهدف:)
مأوى سياحي

انظيم املهرجانات و األحداث)
انظيم الرحالت السياحية

البرك) ااف  االجتماعي:) املقر 
جماعة الريصاني
املدة:)99)سنة.

مائة ألف داهم مقداا) اأسمالها:)
كل حصة مائة داهم.

املساهمة:)السيد اشيد ااوشيخت)
500)حصة

 500 التغالوي) عثما   السيد 
حصة

اشيد) الوحيد:) املسير  التسيير:)
ااوشيخت

باملحكمة) ام  القانوني:) اإليداع 
بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 
اقم السجل التجااي) (13/02/2023

16695/2023
508I

sacompta sarl au

 STE LOCATION VOITURE
JANAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

sacompta sarl au
  2 شااع الجيش امللكي ميسوا ، 

33250، ميسوا املغرب
 STE LOCATION VOITURE

JANAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

بئرانزاا  ميسوا 33250 ميسوا -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

2335

 08 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

LOCATION VOITURE JANAT

كراء) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

السيااات بدو  سائق

حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

بئرانزاا  ميسوا)33250)ميسوا)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

بهيجة) الحرش  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
ميسوا) انزاا   بئر  حي  النصر  شااع 

33250)ميسوا املغرب

الشركاء) حول  بيانات  (- (

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بهيجة) الحرش  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
ميسوا) انزاا   بئر  حي  النصر  شااع 

33250)ميسوا املغرب
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التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.2335
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ZYANI FRERES PA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

اأسيس شركة
بتاايخ) عرفي  عقد  بمقت�شى 
شركة) اٲسيس  ام  (07/02/2023
ذات املسؤولية املحدودة والتي اتميز)

بما يلي:
االسم:)زياني فرير)

الهدف:)
بيع قطع الغياا للسيااات

إصالح السيااات
الوساطة

املقر االجتماعي:)قصر اوالد بوبكر)
جماعة ع ص ز أافود

املدة:)99)سنة.
مائة ألف داهم مقداا) اأسمالها:)

كل حصة مائة داهم.
املساهمة:)السيد زياني ععدالفتاح)

500)حصة
 500 ععدالرحيم) زياني  السيد 

حصة
زياني) الوحيد:) املسير  التسيير:)

ععدالفتاح
باملحكمة) ام  القانوني:) اإليداع 
بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 
اقم السجل التجااي) (13/02/2023

16685/2023
510I

benzakour and partners advisory

س ج ستوديو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 benzakour and partners
advisory

 avenue 2 Mars ، 20000، , 9
casablanca maroc

ف ج ستوديو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9  شااع 

2 مااف الطعقة 3 املكتب اقم 13 

20000 الدااالعيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

00855928

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 1 

شركة) اأسيس  اقرا  (2021 دجنبر)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

ف ج) بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

ستوديو

عمليات) غرض الشركة بإيجاز:) (-

الهندسة

-)عنوا  املقر االجتماعي:)9 )شااع)

 13 املكتب اقم) (3 الطعقة) مااف  (2

20000)الدااالعيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))سلمى غماد بصفته ا))

ب:) عنوانه  والكائن  وحيدة  مسيرة 

الدااالعيضاء) (22000 مسيرة وحيدة)

املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))سلمى غماد بصفته ا))

مسيرة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 

وحيدة)22000)الدااالعيضاء)املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2022 يناير) (27 بتاايخ)

.00855928

511I

FLASH ECONOMIE

ROKIA INVEST

إعال  متبدد القرااات

ديوا  األستاذ صالح الدين 

الشنكيطي

موثق

7 ، محج الحسن الثاني، الطابق 

الثاني، الداا العيضاء

»» ROKIA INVEST ««ش.م.م 

اأسمالها 1000.000،00 داهم

 مقرها االجتماعي : الداا العيضاء، 

8، زنقة

ميخائيل نبيمة

بتاايخ) عرفي،) عقد  بمقت�شى  (-/I

و25/11/2022،) (11/10/2022

 ALIA CAPITAL (« شركة) فوات 

مجموع) ش،م،م  (، (» (INVEST

امتلكها) التي  االجتماعية  الحصص 

في) اجتماعية  حصة  (5000 وهي)

 ROKIA INVEST (« شركة) اأسمال 

 SARLAU لفائدة شركة) ش،م،م،) (»

.»»JEANNE

بتاايخ) بمقت�شى عقد عرفي،) (-/II

شركة) فوات  (،25/11/2022

لفائدة) (،»SARLAU »JEANNE

 10 بنسبيد،) فريد  محمد  السيد 

حصص اجتماعية اؤخذ من مجموع)

الحصص االجتماعية التي امتلكها في)

 » ROKIA INVEST اأسمال شركة)»)

ش،م،م

 -/III)استقالة السيد أمي  بلخوية)

 ROKIA (« من مهامه كمسير لشركة)

INVEST)«)ش،م،م

من) و) 1) (9 تبديل الفصل) (-/III

 ROKIA(«(«(القانو  األسا�شي لشركة

INVEST)«)ش،م،م

بكتابة) القانوني  اإليداع  ام  (-/V

بالداا) التجااية  باملحكمة  الضعط 

بتاايخ) (856896 العيضاء،)احت اقم)

 02/02/2023

للنسخة واإلشااة

األستاذ صالح الدين الشنكيطي

512I
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 ARFOUD MINING

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

»شركة أافود ميني  كومعاني

 SOCIETE ARFOUD MINING

 COMPANY SARL

- قفل التصفية للشركة -

 LIQUIDATION ENTICIPEE DE

LA SOCIETE

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املنبقد بتاايخ)17/01/2023)لشركة)

أافود ميني  كومعاني

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

داهم,مقرها) (100.000,00 اأسمالها)

جماعة) الريصاني  طريق  االجتماعي 

عرب الصعاح زيز اافود

املكتب) تشكيل  ببد  ذلك  و  قرا 

املتكو  من:

(.. برجي..) سفيا   السيد  (•

املسير.

السيد سليما  بوعايش...) (•

...........شريك.

ما يلي:

قفل التصفية للشركة).

املصفي السيد:)سفيا  برجي.

الريصاني) طريق  التصفية:) مقر 

جماعة عرب الصعاح زيز اافود

ام) القانوني:) اإليداع 

بالرشيدية) االبتدائية  باملحكمة 

 /76 احت اقم) بتاايخ13/02/2023)

2023)اقم السجل التجااي)907 1.

513I
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garrigues maroc, sarlau

Industria de diseño textil
شركة املساهمة

احويل مكا  فرع اابع للشركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Industria de diseño textil »شركة 

املساهمة«
وعنوا  مقرها االجتماعي ااايكسو 

كواونيا شااع ال ديعوااسيو  
اديفسيو انديتكس - - كواونيا 

إسعانيا.
»احويل مكا  فرع اابع للشركة«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

. 3261
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
اقرا) (2022 أكتوبر) (05 في) املؤاخ 
لشركة) اابع  فرع  مكا   احويل 
من) (Industria de diseño textil
وشااع) (5 زاوية محمد) (، (17 أابيعي )
فيكتوا هوغو)،)الطابق)5)،)اقم)31 - 
-)طنجة املغرب إلى شااع زينااا,)مونت)
طنجة) (- (- (1 -15 بريوكس) بالنك,)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
نونبر) (10 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2022)احت اقم)259395.
51 I

SUD INVEST CONSULTING

YLI AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القعطا  اايكي اقامة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطابق 2 الشقة اقم
40000، MARRAKECH(MAROC
YLI AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زينيث 

بيزنس سنتر شااع مسلم اجزئة بكاا 
الطابق الثالث الشقة اقم  1 باب 

دكالة 0030  مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

133325

 05 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 YLI تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

AGRI

االنتاج) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الفالحي
زينيث) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

بيزنس سنتر شااع مسلم اجزئة بكاا)

باب) الثالث الشقة اقم) 1) الطابق 

دكالة)0030 )مراكش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركاء) األشخاص) بيانات حول  (-

الطعيبيو ):)

اشيعا ) مصطفى  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

 6 الطابق) ويدا  لحسن  شااع  (151

شقة)6 20000)الدااالعيضاء)املغرب
حضراوي) سميرة  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريكة والكائن عنوانه ب:)

  0170  2702 البزوزية اقم) اجزئة 

مراكش املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
لبسيري) القادا  ععد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 20000 الوازيس) فانو  زنقة  (3 اقم)

الدااالعيضاء)املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.133325

515I

sacofi

ALLEZ CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

sacofi
  RUE ROCROIX RES EL JADIDI

 ETG 3 N 39 BELVÉDÈRE
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA Maroc

ALLEZ CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 99 زنقة 
بيير بااانت طابق 6 اقم 12 الداا 

العيضاء - الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
 70375

 12 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2020 غشت)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 ALLEZ(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

 CAR
اأجير) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

السيااات بدو  سائق
-)عنوا  املقر االجتماعي:)99)زنقة)
الداا) (12 اقم) (6 طابق) بااانت  بيير 

العيضاء)-)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

فوزي) سميرة  السيد ة)) (-

والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
الرحما ) ععد  زنقة  (37 ب:) عنوانه 

شقة) (1 صحراوي اف ف ب طابق)

 20300 العيضاء) الداا  اليساا  على 

الداا العيضاء)املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

فوزي) سميرة  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
صحراوي) الرحما   ععد  زنقة  (37

1)شقة على اليساا) اف ف ب طابق)

20300)الداا العيضاء) الداا العيضاء)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2020 غشت) (28 بتاايخ)

. 70375

516I

ائتمانية مومن

LA PERLE DE TENDRARA
شركة التضامن
افويت حصص

ائتمانية مومن

اجزئة الوحدة شااع محمد الخامس 
اقم 163 مكرا بوعرفة، 61200، 

بوعرفة املغرب

LA PERLE DE TENDRARA شركة 

التضامن

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

الحسن الثاني اقم 83 - 61302 

انداااة املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1033

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) في) 2) املؤاخ 

املصادقة على):
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افويت السيد) ة))حفصة كعواي)

333)حصة اجتماعية من أصل) 33 

حصة لفائدة السيد) ة))مريم كعواي)

بتاايخ) 2)يناير)2023.

افويت السيد) ة))حفصة كعواي)

أصل) 33  من  اجتماعية  حصة  (1

حصة لفائدة السيد) ة))خلود الكوال)

بتاايخ) 2)يناير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (07 بتاايخ) بفجيج  االبتدائية 

2023)احت اقم)15.

517I

Sara Facility Invest sarl

DALIDA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès

Maroc

DALIDA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 1، 

داب باب الزيتو ، حي السلطا  

موالي ععد هللا، جامع الروى، - 

50.000 مكناف املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.38989

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في)18)دجنبر)2022)ام احويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
حي) الزيتو ،) باب  داب  (،1 »اقم)

جامع) هللا،) ععد  موالي  السلطا  

املغرب«) مكناف  (50.000 (- الروى،)
(- الفتم،) داب لبمااتي،) (،8 »اقم) إلى)

50.000)مكناف املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) بتاايخ) 2) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)350.

518I

FIDU AHLAM

 MK SOCIETE ETUDES
TECHNIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FIDU AHLAM

 452LOT(SALAM 1 HAY

 DAKHLA BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

 MK SOCIETE ETUDES

TECHNIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

مراكش البمااة 16 اقم الشقة 3 

خريعكة 25000 خريعكة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

8073

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في 06 

فبراير 2023 اقرا اأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة باملميزات 

التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 MK تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

SOCIETE ETUDES TECHNIQUE

مكتب) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

والعحوث+االعمال) الدااسات 

املختلفة+عمليات افاوص
زنقة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 3 الشقة) اقم  (16 البمااة) مراكش 

خريعكة)25000)خريعكة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)ال �شي

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

مسبيد) عصام  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

الداخلة) حي  ميموزة  زنقة  (125 ب:)

25000)خريعكة املغرب

-)السيد ة))اسامة قدير بصفته ا))

زنقة) (111 مسير والكائن عنوانه ب:)

االاجوا  شقة)23)حي الراحة العيضاء)

50 20)الداا العيضاء)املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

 MK SOCIETE ETUDES  -

ذات) »شركة  (TECHNIQUE

بصفتها مسير) املحدودة«) املسؤولية 

زنقة) ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

 3 الشقة) اقم  (16 البمااة) مراكش 

املغرب) خريعكة  (25000 خريعكة)

اقم السجل التجااي عند االقتضاء:)

8073)املمثل الدائم:)عصام مسبيد)

 MK SOCIETE ETUDES  -

ذات) »شركة  (TECHNIQUE

بصفتها مسير) املحدودة«) املسؤولية 

زنقة) ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

 3 الشقة) اقم  (16 البمااة) مراكش 

املغرب) خريعكة  (25000 خريعكة)

اقم السجل التجااي عند االقتضاء:)

8073)املمثل الدائم:)اسامة قدير)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

مسبيد) عصام  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

الداخلة) حي  ميموزة  زنقة  (125 ب:)

25000)خريعكة املغرب

-)السيد ة))اسامة قدير بصفته ا))

زنقة) (111 مسير والكائن عنوانه ب:)

االاجوا  شقة)23)حي الراحة العيضاء)

50 20)الداا العيضاء)املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.8073

519I

SOMANEX

جورج إكومباني
شركة املساهمة
افويت حصص

SOMANEX

3، شااع 9 بريزاش اقاطع شااع 

احال املسكيني ، 0 201، الداا 

العيضاء املغرب

جواج إكومعاني شركة املساهمة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 الحاج 

عمر الريفي - 20000 الداا العيضاء 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.229515

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 شتنبر) (20 في) املؤاخ 

املصادقة على):

الفتاح) ععد  السيد) ة)) افويت 

اجتماعية) حصة  عاطوف) 10.73)

لفائدة) حصة  أصل) 10.73) من 

 20 بتاايخ) بنحدو  حعيعة  السيد) ة))

شتنبر)2022.

 1 فتيحة اائب) افويت السيد) ة))

حصة) (1 حصة اجتماعية من أصل)

بنحدو) محمد  السيد) ة)) لفائدة 

بتاايخ)20)شتنبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)3 8583.

520I

LMT AUDITING

EURO-FIRECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LMT AUDITING

 BD(MOHAMED 5 - MOHAMED

 5 OFFICES(CENTER(IMMEUBLE

 A(ETAGE 6 APPT 601 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EURO-FIRECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية ، الطابق 3 ، شقة 5 20000 

الداا العيضاء -
ذات) شركة  اأسيس  عن  إعال  

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي:)

572211
 31 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

EURO-FIRECO
-)غرض الشركة بإيجاز:)شراء)وبيع)
واجميع مبدات السالمة ومضخات)

إطفاء)الحرائق
-)عنوا  املقر االجتماعي:)10)زنقة)
الحرية)،)الطابق)3)،)شقة)5 20000 

الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الحيرش) سلوى  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 2 عمااة) النواصر) ) جوهرة  اقامة 
12 20000)النواصر) 3)شقة) الطابق)

املغرب
سودي) اوليفيي  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
 73000 ماجينطا) زنقة  (1 ب:)

CHAMBERY)فرنسا)
خليل) اسماء) السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
الزنقة) (3 حي الصداي مجموعة) ب:)
العيضاء) الداا  (20000  17 الرقم) (5

املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

ذات) »شركة  (EUROMAST  -

بصفتها شريك) املسؤولية املحدودة«)

 n° ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

 90, allée des Erables, Clarafond

اقم) فرنسا  (73 20 Drumettaz

السجل التجااي عند االقتضاء:)37  
املمثل الدائم:)جو  مااي) ( 01 706

دو سا)

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الحيرش) سلوى  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

 2 عمااة) النواصر) ) جوهرة  اقامة 

12 20000)النواصر) 3)شقة) الطابق)

املغرب

سودي) اوليفيي  السيد ة)) (-

بصفته ا))مسير والكائن عنوانه ب:)1 

 CHAMBERY 73000(زنقة ماجينطا

فرنسا)
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.572211

521I

SOMANEX

جورج إكومباني
تبيي  أعضاء)مجلس اإلدااة

SOMANEX

بريزاش اقاطع شااع) (9 شااع) (،3

الداا) (،201 0 (، املسكيني) احال 

العيضاء)املغرب

»شركة) إكومعاني) جواج 

املساهمة«

 77 االجتماعي:) مقرها  وعنوا  

 20000 (- الريفي) عمر  الحاج  زنقة 

الداا العيضاء)املغرب.

»تبيي  أعضاء)مجلس اإلدااة«

اقم التقييد في السجل التجااي:)

.229515

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)20)شتنبر)2022

اقرا تبيي  أعضاء)مجلس اإلدااة)
خالل السنوات املالية التالية:)

2027 -
األشخاص الطعيبيو :)

عاطوف) الفتاح  ععد  السيد ة))
اإلدااة) مجلس  عضو  بصفته ا))
والكائن عنوانه ا))ب:)املغرب)20000 

الداا العيضاء)املغرب
فتيحة اائب بصفته ا)) السيد ة))
والكائن) اإلدااة  مجلس  عضو 
الداا) (20000 املغرب) ب:) عنوانه ا))

العيضاء)املغرب
األشخاص املبنويو :)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  -ام 
 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)3 8583.
522I

FLASH ECONOMIE

RIAD GABSI DADES
شركة التوصية البسيطة

اأسيس شركة

 STE »RIAD(GABSI(DADES« SARL
AU

إعال  عن اأسيس شركة
املسؤولية) ذات  شركة  اأسست 
من) الوحيد  للشريك  املحدودة 
مؤاخ) عرفي  عقد  محتوى  خالل 
خصائصها) بتنغير  في13/01/2023)

البامة كالتالي:
التسمية القانونية)»اياض كب�شي)

دادف«)ش.م.م.ش.و)
 100000 ااٍلجتماعي:) الرأسمال 
1000)حصة بمعلغ) داهم مقسم إلى)

100)داهم للحصة موزعة كالتالي:
 100000 لحسن) :بحري  -السيد)
داهم مقسم إلى)1000)حصة),ا.ب.ت)
PA 7 823),الساكن بـ)امزوداا بومالن)

دادف انغير.
الهدف ااٍلجتماعي):داا الضيافة)

ايت) امزوداا  (: ااٍلجتماعي) املقر 
سداات جعل السفلى بومالن دادف).

مدة الشركة:)99)سنة.
الشركة) يدير  الشركة:) تسيير 
ويسيرها السيد بحري لحسن ملدة غير)

محددة.

السجل) و  القانوني  اإليداع 
التجااي):)ام بكتابة الضعط باملحكمة)
ااٍلبتدائية بتنغير).)احت اقم السجل)
التجااي)283 )بتاايخ)09/02/2023 
523I

ايطال كونساي

CORSA CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ايطال كونساي
286 حي النهضة سيدي عالل 

العحراوي ، 15252، سيدي عالل 
املغرب

CORSA CARS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم  7 
عمااة املجد طريق مهدية سال - - 

سال املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.1 5 1

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 يناير) (05 في) املؤاخ 

املصادقة على):
بونيف اسماء) افويت السيد) ة))
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
السيد) ة)) لفائدة  حصة  (1.000
سبيد بلحاج بتاايخ)15)فبراير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (07 بتاايخ) بسال  االبتدائية 

2023)احت اقم)171.
52 I

CHAMI CONSEILS

BNB TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتم شااع محج محمد 

السادف عمااة ااينا الطابق الرابع 
شقة 08 ، 70000، البيو  املغرب

BNB TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القدف 

اجزئة الوفاق بلوك و اقم 625 

البيو  70000 البيو  -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

  521

 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 BNB تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

TRAVAUX

خدمات) غرض الشركة بإيجاز:) (-

عامة)

حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

اقم) و  بلوك  الوفاق  اجزئة  القدف 

625)البيو )70000)البيو )-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

يوسف) ابا  بن  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي القدف الزنقة)20)اقم)18)البيو )

70000)البيو  املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

يوسف) ابا  بن  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي القدف الزنقة)20)اقم)18)البيو )

70000)البيو  املغرب)

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (03 بتاايخ)

.  521

525I

FIDUCIAIRE BILAL

RENOVA RESSORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

RENOVA RESSORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي سفلي 

شقة 1 عمااة 11 12 اجزئة سااة 

50000 مكناف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

58289

 10 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

RENOVA RESSORT

الشركة) غرض الشركة بإيجاز:) (-

للسيااات) للينابيع  املصنبة 

والشاحنات والبربات

سفلي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

سااة) اجزئة  (12  11 عمااة) (1 شقة)

50000)مكناف)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
محمد) حماموش  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 50000 سعااا) سراميطو  (366 اقم)

مكناف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
محمد) حماموش  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 50000 سعااا) سراميطو  (366 اقم)

مكناف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.58289
526I

فيفونديس مركز أعمال

ساحل كوسمتيك ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

فيفونديس مركز أعمال
 BD BRAHIM ROUDANI 332

 RES(RAYHANE(ETG 5 N°21 332
 BD BRAHIM ROUDANI RES

 RAYHANE(ETG 5 N°21، 20330،
Casablanca MAROC

ساحل كوسمتيك مااوك شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 332 شااع 
ابراهيم الروداني الطابق 5 الشقة 
اقم 21 اقامة ايحا  20330 الداا 

العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

570953
 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)ساحل)

كوسمتيك مااوك

بيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

و) التنظيف  و  التجميل  منتجات 

املكمالت الغذائية

 332 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

 5 الطابق) الروداني  ابراهيم  شااع 

 20330 الشقة اقم)21)اقامة ايحا )

الداا العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

محمد املتولي سويلم) السيد ة)) (-

والكائن) شريك  بصفته ا)) محمد 

الساحل) اياض  اجزئة  ب:) عنوانه 

برشيد) السوالم  (10285 الرقم)

26000)برشيد املغرب

مر�شي) حسن  عمرو  السيد ة)) (-

والكائن) شريك  بصفته ا)) حسن 

 210 عمااة) اقامة سااة  عنوانه ب:)

العيضاء) ح  ح  النسيم  حي  (11 اقم)

20000)الداا العيضاء)املغرب

حسني) اسماء) السيد ة)) (-

والكائن) مسيرة  و  شريكة  بصفته ا))

الساحل) اياض  اجزئة  ب:) عنوانه 

برشيد) السوالم  (05/1028 الرقم)

26000)برشيد املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
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حسني) اسماء) السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
الرقم) الساحل  اياض  اجزئة  ب:)
 26000 برشيد) السوالم  (05/1028

برشيد املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (07 بتاايخ)

.570953
527I

إئتمانية الواحة

مؤسسة إقرأ للتربية و التعليم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

إئتمانية الواحة
2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
مؤسسة إقرأ للتربية و التبليم شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 85 
مكرا زنقة سال املحيط - 52000 

الرشيدية املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.2359

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 يناير) (15 في) املؤاخ 

املصادقة على):
الهادي) ععد  السيد) ة)) افويت 
من) اجتماعية  حصة  (250 اليماني)
حصة لفائدة السيد) ة)) (526 أصل)
و مجموعة) هاشيمي  الحسن  موالي 
من الشركاء)بتاايخ)15)يناير)2023.

علمي) محمد  السيد) ة)) افويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (377
السيد) ة)) لفائدة  حصة  (3.577
محمد عثماني و مجموعة من الشركاء)

بتاايخ)15)يناير)2023.
الرحما ) ععد  السيد) ة)) افويت 
حصة اجتماعية من) (716 االحمدي)
أصل)1.955)حصة لفائدة السيد) ة))
محمد نجاا و مجموعة من الشركاء)

بتاايخ)15)يناير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 15 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)87.
528I

ML EXPERTS

MB TAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
MB TAN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي معنى 
اوماندي 1 ،ملتقى شااع بيرنزاا  

وشااع ليبيا ، الطابق الخامس ، اقم 
75 - الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572289
 10 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 MB تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 TAN
إاشاد) (- غرض الشركة بإيجاز:) (-
املدااف) وطالب  الطالب  واوجيه 

الثانوية.
-)دعم األفراد وهياكل التدايب في)
قضايا التوجيه واطوير التدايب املنهي)
السلع) واوزيع  واستيراد  شراء) (-

لألغراض التبليمية أو املداسية)؛
التسجيل) وانسيق  مساعدة  (-
الجامعي للطالب في املغرب وخااجه.

املساعدة والتنسيق في اإلعداد) (-
والعحث في التمويل واملنم الدااسية)

للطلعة املغاابة بالخااج.
-)اقديم الدعم والتدايب للتطوير)

الشخ�شي أو األكاديمي أو املنهي)؛
غير) أو  معاشر  بشكل  املشااكة  (-
غرض) ذات  شركة  أي  في  معاشر 
مماثل أو مشابه وبشكل أعم جميع)
أو) التجااية  أو  الخدمية  البمليات 
أو) املالية  أو  البقااية  أو  املنقولة 

اإلعالنية أو غيرها من البمليات التي)
قد اكو  مراعطة بالغرض املشاا إليه)

أعاله.
معنى) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
بيرنزاا ) شااع  ،ملتقى  (1 اوماندي)
وشااع ليبيا)،)الطابق الخامس)،)اقم)

75)-)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 25.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
 250 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))مونيا بوكاع بصفته ا))
 1 ب:) عنوانه  والكائن  وحيد  شريك 
أنفا*الداا العيضاء) (، شااع أواانجر)

املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))مونيا بوكاع بصفته ا))
شااع) (1 ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
أواانجر)،)أنفا)*)الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.0085875 
529I

إئتمانيات مناا البرائش

 STE AVOCADOŠ ESPAÑA
Pépinière - SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

إئتمانيات مناا البرائش
شااع ابن خلدو ، اقم 05 ، 9200، 

البرائش املغرب
 STE AVOCADOŠ ESPAÑA
Pépinière - SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

محمد الخامس إقامة األندلس 

بلوك ب الطابق االول مكتب اقم  1 

البرائش 92000 البرائش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 

7365

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 AVOCADOŠ ESPAÑA Pépinière

- SARL

مقر) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

للشركة

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

األندلس) إقامة  الخامس  محمد 

بلوك ب الطابق االول مكتب اقم) 1 

البرائش)92000)البرائش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99)سنة)

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

 JUAN EDUARDO السيد ة)) (-

PARDO JIMENEZ)بصفته ا))املسير)

عنوانه) والكائن  الوحيد  والشريك 

 MALAGA 29651 MALAGA ب:)

 Espagne

سناء) اخطوش  السيد ة)) (-

والكائن) بالشركة  شريكة  بصفته ا))

  1 عنوانه ب:)مجمع الراحة الشقة)

اقم)3)كزناية)90000)طنجة املغرب
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سبيد) الحربيلي  السيد ة)) (-
والكائن) بالشركة  شريك  بصفته ا))
دواا الخشاشنة قرية بن) عنوانه ب:)
 90000 الغرب) االابباء) عودة سوق 

قنيطرة املغرب
زكرياء) النبواة  السيد ة)) (-
والكائن) بالشركة  شريك  بصفته ا))
قيادة) الرزازكة  دواا  ب:) عنوانه 
االابباء) سوق  لحمر  محمد  سيدي 

الغرب)90000)قنيطرة املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
 STE AVOCADOŠ ESPAÑA  -
ذات) »شركة  (Pépinière - SARL
بصفتها شركة) املسؤولية املحدودة«)
شااع) ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
األندلس) إقامة  الخامس  محمد 
اقم) مكتب  االول  الطابق  ب  بلوك 
 MALAGA  92000 البرائش) (1 

 Espagne
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)7365
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
 JUAN EDUARDO السيد ة)) (-
بصفته ا)) (PARDO JIMENEZ
ب:) عنوانه  والكائن  (QUALITE
 MALAGA 29651 MALAGA

 Espagne
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.7365
530I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE IMMOBILIÈRE
SOUSSIA

إعال  متبدد القرااات

 SOCIETE IMMOBILIÈRE
SOUSSIA

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد، اأسمالها 100.000 

داهم
مقرها الرئي�شي برقم 50، زنقة 

طاطا، الداا العيضاء
السجل التجااي اقم 5251 – 
التبريف الضريبي 1030811 
– التبريف املوحد للمقاولة 

002127972000087
افويت حصص الشركة

استقالة املسير
تبيي  مسير جديد

للقراا) محضر  بموجب  أوال:)
بتاايخ) الوحيد  للشريك  االستثنائي 
قرا الشريك الوحيد) (،20.01.2023

للشركة البقااية السوسية ما يلي:
 1.000 بتفويت) اإلشهاد  أ).)
بتلير) بيداو  السيد  يملكها  حصة 
»ميداف«) شركة) لفائدة  سوافرا  

بتاايخ)20.01.2023؛
املسير) باستقالة  اإلشهاد  ب).)
السيد بيداو بتلير سوافرا  وتبيي )

مسير جديد السيد مهدي دالومال
القانوني) اإليداع  ام  ثانيا:)
العيضاء) بالداا  التجااية  باملحكمة 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.858152
للخالصة والتذكير

املسير
531I

ZYD PLUS SARL AU

REGBA BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ZYD PLUS SARL AU
اجزئة أسكجوا، صوكوما اقم 

2130، شقة اقم 5، الطابق االول، 
مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب
REGBA BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي بلعكاا 

5 ، عمااة C، شقة اقم  ، مراكش 
0000  مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
1  531

 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

REGBA BUILDING
أعمال) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

العناء
بلعكاا) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
مراكش) C،)شقة اقم) ،) 5 ،)عمااة)

0000 )مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الحسي ) بوخير  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم) شقة  (،9 عمااة) مرجا ،) ديوا 
  0000 مراكش) (،2 اقم) طابق  (،8

مراكش املغرب
حميد) بوزاات  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
العوا،) ويدا ،) دواا اوالد الزبير،) ب:)

مراكش)0000 )مراكش املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الحسي ) بوخير  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم) شقة  (،9 عمااة) مرجا ،) ديوا 
  0000 مراكش) (،2 اقم) طابق  (،8

مراكش املغرب
حميد) بوزاات  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
العوا،) ويدا ،) دواا اوالد الزبير،) ب:)

مراكش)0000 )مراكش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (07 بتاايخ)
.1  531
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ASMAA MEDIA GROUP

SUCCESS RECOUVREMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شااع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�شي العيضاء، 20000، 
العيضاء املغرب

 SUCCESS RECOUVREMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1شااع 

الغواا اقامة الياسمي  اقم ب 110 
سيدي مومن العيضاء . . العيضاء 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.559725

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (20 املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SUCCESS RECOUVREMENT
داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 
1شااع) اإلجتماعي) مقرها  وعنوا  
 110 الغواا اقامة الياسمي  اقم ب)
العيضاء) (. (. العيضاء) مومن  سيدي 

املغرب نتيجة ل):)عدم االشتغال.
شااع) (1 و حدد مقر التصفية ب)
 110 الغواا اقامة الياسمي  اقم ب)

سيدي مومن).).)العيضاء)املغرب.)
و عي :

السيد ة))حكيم الوافي و عنوانه ا))
اهل) (09 اقم) (01 مدخل) (03 انا�شي)
املغرب) العيضاء) (- العيضاء) السالم 

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
1شااع) (: الوثائق املتبلقة بالتصفية)
 110 الغواا اقامة الياسمي  اقم ب)

سيدي مومن العيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
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533I

ACCOMPT CONSULTING

R.M.ISD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
R.M.ISD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مسجد 

ععد هللا ابن عمر كراج اقم 3 وجدة 
60000 وجدة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
25 5

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 2 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

R.M.ISD
-)غرض الشركة بإيجاز:)-استيراد)

واصدير
-اوزيع املنتجات واملواد الغذائية

-املنتج وتغليف املواد الغذائية
مسجد) عنوا  املقر االجتماعي:) (-
3)وجدة) ععد هللا ابن عمر كراج اقم)

60000)وجدة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))اشيد ديب بصفته ا))

زنقة عمر) مسير والكائن عنوانه ب:)

 60000 وجدة) (16 اقم) السالوي 

وجدة املغرب

البقعاني) محمد  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

ظهر املحلة اجزئة عالل الفا�شي) ب:)

وجدة) (16 اقم) (8 الصفات) اجزئة 

60000)وجدة املغرب

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

ذات) »شركة  (R.M.ISD  -

بصفتها شركة) املسؤولية املحدودة«)

والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)مسجد)

3)وجدة) ععد هللا ابن عمر كراج اقم)

السجل) اقم  املغرب  وجدة  (60000

  0567 االقتضاء:) عند  التجااي 

املمثل الدائم:)اشيد ديب)

ذات) »شركة  (R.M.ISD  -

بصفتها شركة) املسؤولية املحدودة«)

والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)مسجد)

3)وجدة) ععد هللا ابن عمر كراج اقم)

السجل) اقم  املغرب  وجدة  (60000

  0567 االقتضاء:) عند  التجااي 

املمثل الدائم:)محمد البقعاني)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))اشيد ديب بصفته ا))

زنقة عمر) مسير والكائن عنوانه ب:)

 60000 وجدة) (16 اقم) السالوي 

وجدة املغرب

البقعاني) محمد  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

ظهر املحلة اجزئة عالل الفا�شي) ب:)

وجدة) (16 اقم) (8 الصفات) اجزئة 

60000)وجدة املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.25 5

53 I

ISDM CONSULTING

SIDITRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

البيو  املغرب

SIDITRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق اقم E 780 البيو  70000 

البيو  -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 

  601

 09 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 SIDITRAV

-)غرض الشركة بإيجاز:)استغالل)

املائية) األحياء) اربية  مزاعة،) إدااة 

لتربية أنواع مختلفة من املحاا

مدينة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

 70000 البيو ) (E  780 الوفاق اقم)

البيو )-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

سيدي) الساعدي  السيد ة)) (-

و) مساهم  بصفته ا)) سالم  احمد 

مسير والكائن عنوانه ب:)حي الجديد)
 35739 السمااة) (12 اقم) (03 بلوك)

السمااة املغرب)

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

سيدي) الساعدي  السيد ة)) (-

احمد سالم بصفته ا))مسير والكائن)
عنوانه ب:)حي الجديد بلوك)03)اقم)

12)السمااة)35739)السمااة املغرب)
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.  601

535I

ISDM CONSULTING

ETS ALFADAE ATTARBAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

البيو  املغرب

 ETS ALFADAE ATTARBAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
الوكالة 01 بلوك F اقم  2 البيو  

70000 اليو  -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

15209

 08 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

أبريل) 201)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 ETS تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 ALFADAE ATTARBAOUI
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مداسة) غرض الشركة بإيجاز:) (-
التبليم الخصو�شي،)التبليم الثانوي)
التاهيلي،) الثانوي  تبليم  االعدادي،)

مركز اللغات الحية)
اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
البيو ) اقم) 2) (F بلوك) (01 الوكالة)

70000)اليو )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الوهاب) ععد  بلفاطر  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  و  مساهم  بصفته ا))
مجمع كوبيرط شااع) 2  عنوانه ب:)
 70000 11)حي الحسني البيو ) اقم)

البيو  املغرب
محمد) لواولي  السيد ة)) (-
بصفته ا))مساهم والكائن عنوانه ب:)
شااع افلت اقم)101)حي خط الرملة)

01)البيو )70000)البيو  املغرب
-)السيد ة))الوهبي سيدي ععد هللا)
عنوانه) والكائن  مساهم  بصفته ا))
 N 7 1)شااع زيو) ب:)حي خط الرملة)

البيو )70000)البيو  املغرب
سميرة) لقصيوا  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مساهمة  بصفته ا))
ب:)بلوك)20)اقم)07)حي موالي اشيد)
TR 1)البيو )70000)البيو  املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-
 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الوهاب) ععد  بلفاطر  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
11)حي) مجمع كوبيرط شااع) 2)اقم)
البيو ) (70000 البيو ) الحسني 

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  أبريل) 201) (15 بتاايخ)

.15209
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FLASH ECONOMIE

MENUISIER DAK PRO
شركة التوصية البسيطة

اأسيس شركة

MENUISIER DAK PRO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

23889

في) مؤاخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل  (

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

عند) متعوعة  الشركة  تسمية  (:

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

MENUISIER DAK PRO

:غرض الشركة بإيجاز

اصنيع املنتجات الخشبية)

املقر اإلجتماعي:)شااع البشاايات)
 01 اقم) سيدينا  عمااة  جلوة  زنقة 

الداخلة

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة:99)سنة

 100000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي

 1000 اسماعيل) اخريف  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

اخريف اسماعيل الكائن عنوانه)
مصبكر) جعل  زنقة  (01 باملسيرة)

الداخلة

املحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 09 بتاايخ) الذهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)180

537I

STE KHOCH FISH

STE KHOCH FISH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE KHOCH FISH

حي املسيرة  0 زنقة القنيطرة اقم 

03 ، 73000، الداخلة املغرب

STE KHOCH FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : حي 

املسيرة  0 زنقة القنيطرة اقم 03 - - 

الداخلة املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.5789

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2023 يناير) (23 املؤاخ في)

ذات) شركة  (STE KHOCH FISH

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 اأسمالها) معلغ  الوحيد 

اإلجتماعي حي) داهم وعنوا  مقرها 

املسيرة) 0)زنقة القنيطرة اقم)03 - - 

الداخلة املغرب نتيجة لالنه لم يبد)

ام) الذي  الغرض  احقق  على  قاداا 

انشاء)من اجله الشركة.

و عي :

السيد ة))قدوا الهاللي و عنوانه ا))

الجديد) املغرب  اجزئة  (802 اقم)

92000)البرائش املغرب كمصفي) ة))

للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

بتاايخ)23)يناير)2023)وفي حي املسيرة)

 0)زنقة القنيطرة اقم)03)-)-)الداخلة)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 1  الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)210/2023.
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مكتب الرياني للمحاسعة

 STE MULTISERVICES AIN
MELLOUL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسعة
شااع محمد داود اقم230 اطوا  ، 

0 930، اطوا  املغرب
 STE MULTISERVICES AIN
MELLOUL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل اقم 
9  عي  ملول -أ - شااع الجوال  اقم 

5  اطوا . - اطوا  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

32917
 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)
 MULTISERVICES AIN MELLOUL

SARL
وسيط) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

مالي و مزود خدمات)
محل) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
اقم)9 )عي  ملول)-أ)-)شااع الجوال )

اقم)5 )اطوا .)-)اطوا )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
أمزوغ) أحمد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مساهم  بصفته ا))
ب:)شااع محمد الخراز زنقة الوزير بن)
93000)اطوا ) اطوا ) مو�شى اقم) )

املغرب



3979 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

أمزوغ) يونس  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مساهم  بصفته ا))
ب:)شااع محمد بنونة زنقة)9)اقم)59 
 93000 بلوك) )ط) )شقة) )اطوا )

اطوا  املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
أمزوغ) أحمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
بن) الوزير  زنقة  الخراز  محمد  شااع 
93000)اطوا ) اطوا ) مو�شى اقم) )

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.32917
539I

FIDAS SERVICES

Z STRATEGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

FIDAS SERVICES
 Av(Lalla(Yacout 5éme ,39

 Etage(Appt(D(Casablanca ، 0،
CASABLANCA MAROC
Z STRATEGY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 217 شااع 
ابراهيم الروداني اقامة الفتم اقم 
3 الطابق األول - - الداا العيضاء 

املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.  6979

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام احويل) (2022 نونبر) (28 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شااع ابراهيم الروداني اقامة) (217«
الداا) (- (- الطابق األول) (3 الفتم اقم)
شااع) (293« إلى) املغرب«) العيضاء)
اقامة) (3 اقم) (ES ععد املومن الطابق)

مرجانة)-)-)الداا العيضاء)املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 05 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)853282.
5 0I

FDBM Consulting

فا أكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FDBM Consulting
 Av Ghinia imm El bouaami
 2 Premier(Etage(Appart(N،

54350، MIDELT(Maroc
فا أكري شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي أداو 

نتغرمي  بومية - ميدلت -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

3367
 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
فا) تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

أكري
-)غرض الشركة بإيجاز:)بيع املواد)

الفالحية)
بيع املبدات الفالحية

أداو) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
نتغرمي  بومية)-)ميدلت)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-
الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 
داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
وجعى) عاشوا  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
ميدلت) (5 350 بومية) ااموعجات 

املغرب

فريد خويا بصفته ا)) السيد ة)) (-
شريك مسير والكائن عنوانه ب:)دواا)
ميدلت) (5 350 بومية) ااموعجات 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
ذات) »شركة  خويا) فريد  (-
بصفتها مسير) املحدودة«) املسؤولية 
دواا) ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 

ااموعجات)350 5)ميدلت املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
فريد خويا بصفته ا)) السيد ة)) (-
دواا) والكائن عنوانه ب:) (QUALITE
ميدلت) (5 350 بومية) ااموعجات 

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (03 بتاايخ)

.3367
5 1I

carrefour des entrepreneurs marocains

توراتيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 carrefour des entrepreneurs
marocains

 RUE MOHAMED SMIHA 77
 ETG 10 N°57 CASABLANCA، 0،

CASABLANCA MAROC
اوااايل شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 77 زنقة 
محمد سميحة الطابق 10 اقم 57 

- العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
571  7

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

اوااايل
اوايد) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

واركيب أعمال االاصاالت:
-)عنوا  املقر االجتماعي:)77)زنقة)
 - 57 10)اقم) محمد سميحة الطابق)

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
-)معلغ الحصص النقدية:)10.000 

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
اواابي) احمد  السيد ة)) (-
املسير) الوحيد  الشريك  بصفته ا))
والكائن عنوانه ب:)اانسيم)2)حي املاز)
10)عمااة ج شقة) اقامة البنبر م ف)
31)العيضاء)20190)العيضاء)املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-
 األشخاص املبنويو ):)

املسؤولية) ذات  »شركة  (0  -
والكائن مقرها) (0 بصفتها) املحدودة«)

اإلجتماعي ب:)0 0 0 0
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)0
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
اواابي) احمد  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
2)حي املاز اقامة البنبر م) اانسيم) ب:)
العيضاء) (31 عمااة ج شقة) (10 ف)

20190)العيضاء)املغرب
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التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.571  7

5 2I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FT UTILITIES
إعال  متبدد القرااات

»FT UTILITIES«

صندوق تسنيد مقعول بقراا من

الهيأة املغربية لسوق الرساميل 

بتاايخ 02 فبراير 2023 

2023/AG/TI/001 احت اقم

التكويــــن

بموجب عقد عرفي مؤاخ في) (– (I

06)فبراير)2023،)ام وضع نظام ادبير)

صندوق تسنيد اكمن مميزااه فيما)

يلي:

 F T « -)التسميـة))

 »UTILITIES

( -)املـــــدة))

ابتدئ) ملدة  الصندوق  إحداث  ام 

في ااايخ اكوين الصندوق وانتهي في)

ااايخ اصفية الصندوق.

-)املؤسسة الوديبة))

 ATTIJARIWAFA« وفابنك) التجااي 

اسمالها) مساهمة  شركة  (،»BANK

الكائن) داهم،) (2.151. 08.390,00

شااع) (،2 العيضاء–) بالداا  مقرها 

بالسجل) املقيدة  يوسف،) موالي 

اقم) احت  العيضاء) للداا  التجااي 

.333

شركة) التدبير  مؤسسة  (-

شركة) (،»ATTIJARI TITRISATION«

 11. 00.000,00 اسمالها) مساهمة 

داهم،)الكائن مقرها بالداا العيضاء-)

املقيدة) الثاني،) شااع الحسن  (،163

بالسجل التجااي للداا العيضاء)احت)

اقم)80.339. 

-املراقب األول للحسابات))

 »A. SAAIDI ET ASSOCIES«(مكتب

امثله السيدة بهـاء)السبيدي.)

ام القيام باإليداع القانوني) (– (II
املحكمة) لدى  الضعط  بكتابة 
 10 بتاايخ) العيضاء) للداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858113.
عن املستخلص والعيانات

5 3I

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

MED SAMIR CLIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 SOCIETE MED SAMIR CLIM
SARL

 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ(HMIDA(RUE(B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA(MAROC
MED SAMIR CLIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

محمد بلخضر زنقة ابن جميل اقم 
72 اجزئة الطلحاوي 70 60000 

وجدة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

 0579
 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 MED بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

SAMIR CLIM
بيع) ((1 بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
مبدات التبريد وأجهزة اكييف الهواء)
األجهزة) واركيب  صيانة  ((2 املنزلية)
الثالجة)/) (، الهواء) املنزلية) مكيف 
و أعمال العناء/ ) أشغال العناء) ((3

االستيراد والتصدير
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
محمد بلخضر زنقة ابن جميل اقم)
 60000  70 الطلحاوي) اجزئة  (72

وجدة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))سمير برايقي بصفته ا))

حي) شريك مسير والكائن عنوانه ب:)

النصر زنقة أنواا اقم)7 60000)وجدة)

املفرب

برايقي) محمد  السيد ة)) (-

والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))

عنوانه ب:)حي النصر زنقة أنوال اقم)

7 60000)وجدة املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

املسؤولية) ذات  »شركة  (- (-

والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)

اإلجتماعي ب:)-)-)-)-

عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-

الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))سمير برايقي بصفته ا))

حي) ب:) عنوانه  والكائن  (QUALITE

النصر زنقة أنواا اقم)7 60000)وجدة)

املغرب

برايقي) محمد  السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)

 7 اقم) أنوال  زنقة  النصر  حي  ب:)

60000)وجدة املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

. 0579

5  I

fiduciaire(belfisc

STE JAD HAS TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciaire(belfisc
136 شااع عي  الشيخ ، 25050، 

ابي الجبد املغرب
 STE JAD HAS TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 12مكرا 
اجزئة لعلدية - 25060 ابي الجبد 

اململكة املغربية.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.233

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 يوليوز) (26 في) املؤاخ 
 STE JAD HAS TRANSPORT حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ)
وعنوا ) داهم  (30.000 اأسمالها)
اجزئة) 12مكرا  اإلجتماعي) مقرها 
ابي الجبد اململكة) (25060 (- لعلدية)
املغربية نتيجة لبدم تشغيل الشركة.

و عي :
الحساك) البزيز  ععد  السيد ة))
الشكرا ) قيادة  مركز  عنوانه ا)) و 
املغربية) اململكة  الجبد  ابي  (25060

كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
بتاايخ)09)دجنبر)2022)وفي)12)اجزئة)
ابي الجبد اململكة) (25060 (- لعلدية)

املغربية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 08 بتاايخ) الجبد  بابي  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)75.
5 5I

FB2H CONSEILS

 ARGHAL EQUIPEMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FB2H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
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 ARGHAL EQUIPEMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  2 بلوك 
H2 حي املقاومة 5000  وازازات -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

12291
 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ARGHAL EQUIPEMENT SARL
مقاولة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
نقل) املتنوعة.) واألعمال  األشغال 
اجااة) للغير؛) العضائع  و  السلع 
متنوعة)؛)اأجير املبدات الصناعية أو)

اآلالت؛استيراد واصدير.
-)عنوا  املقر االجتماعي:) 2)بلوك)

H2)حي املقاومة)5000 )وازازات)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
محمد) الحجل  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
  5000 H2)حي املقاومة) بلوك) (3 ب:)

وازازات املغرب
حميد) الحجل  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
5000 )وازازات) 17)اجزئة الحسنية)

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
املسؤولية) ذات  »شركة  (. (-
مقرها) والكائن  (. بصفتها) املحدودة«)
السجل) اقم  (. (. (. (. ب:) اإلجتماعي 
املمثل) (- االقتضاء:) عند  التجااي 

الدائم:).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
حميد) الحجل  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
5000 )وازازات) 17)اجزئة الحسنية)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.12291

5 6I

MCG

دي بي أل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
دي بي أل شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى دي بي أم 1 - جي أش 80، 
ااحاناووت، اامصلوحت - 0000  

مراكش املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.75 21

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
املؤاخ في)22)دجنبر)2021)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
جي) (- (1 أم) بي  دي  املسمى  »امللك 
(- اامصلوحت) ااحاناووت،) (،80 أش)
»امللك) إلى) املغرب«) مراكش  ( 0000
البمااة) (،3-77 املسمى اياض كااد )
26،)الطابق األول،)املشوا السبيد)-)

0000 )مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2022)احت اقم)132731.

5 7I

املحمدية لإلستشااة و الخبرة

ماجور طرايدرز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

املحمدية لإلستشااة و الخبرة

1)حي الوحدة) شااع املقاومة اقم)

(،28800 (، (3 مكتب اقم) (2 الطابق)

املحمدية املغرب

ذات) شركة  طرايداز  ماجوا 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

اإلجتماعي)   مقرها  وعنوا  

شااع) (3 شقة) (2 الطابق) (1 الحرية)

فلسطي  املحمدية)28000)املحمدية)

-

ذات) شركة  اأسيس  عن  إعال  

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي:)

32363

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 1 

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)ماجوا)

طرايداز

-)غرض الشركة بإيجاز:)-)استيراد)

وأجهزة) املحمولة  الهوااف  واوزيع 

الكمعيوار وملحقاتها.

-)عنوا  املقر االجتماعي:) )الحرية)

شااع فلسطي ) (3 شقة) (2 الطابق) (1

املحمدية)28000)املحمدية)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

مو�شى) عويمري  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
 111 اقم) فوزية  داب  السبادة  ب:)

املحمدية)28800)املحمدية املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
مو�شى) عويمري  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
 111 اقم) فوزية  داب  السبادة  ب:)

املحمدية)28800)املحمدية املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.32363
5 8I

fiduciaire(belfisc

 SOCIETE TIDMRINI DES
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fiduciaire(belfisc
136 شااع عي  الشيخ ، 25050، 

ابي الجبد املغرب
 SOCIETE TIDMRINI DES

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي سوق الحد 
بني بتاو دائرة ابي الجبد - 25060 

ابي الجبد اململكة املغربية.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.121

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) املؤاخ في) 2)دجنبر)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE TIDMRINI DES
 10.000 اأسمالها) معلغ  (TRAVAUX
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 
سوق الحد بني بتاو دائرة ابي الجبد)
- 25060)ابي الجبد اململكة املغربية)
و) الشركة  تشغيل  عدم  (: ل) نتيجة 

املنافسة.
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سوق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- الجبد) ابي  دائرة  بتاو  بني  الحد 

25060)ابي الجبد اململكة املغربية.)

و عي :
و) مريني  ايد  احال  السيد ة))

ابي) (25060 مركز بني بتاو) عنوانه ا))

الجبد اململكة املغربية كمصفي) ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 08 بتاايخ) الجبد  بابي  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)76.

5 9I

TGE FIDUS

PAIRAY CONSULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

TGE FIDUS

شااع الزاقطوني كمال بااك سانتر 

عمااة B اقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

PAIRAY CONSULT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 170 

شااع املقاومة الخسنية 1 الطابق 3 

20800 املحمدية -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

32385

 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

PAIRAY CONSULT

-)غرض الشركة بإيجاز:)القياسات)

و املبايير

 170 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

 3 الطابق) (1 شااع املقاومة الخسنية)

20800)املحمدية)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

جعااي) صوفية  السيد ة)) (-

والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))

اجزئة اوالد الطالب) (35 عنوانه ب:)

الداا) (20152 الشق) عي   (02 شقة)

العيضاء)املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

-)-)»شركة ذات مسؤولية محدودة)

(- بصفتها) الوحيد«) الشريك  ذات 

والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)-)-)-)-

عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-

الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

جعااي) صوفية  السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)

ب:)35)اجزئة اوالد الطالب شقة)02 

العيضاء) الداا  (20152 الشق) عي  

الداا العيضاء

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.32385

550I

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير

ARMAPESCA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير
ساحة نفااا 3 اقامة سا  

فرانسيسكو - ط 2 اقم 9 ، 0 900، 
طنجة املغرب

ARMAPESCA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع ولي 
البهد ،إقامة داا الفرح 3 ، الطابق 

الثاني، اقم  6 - طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13 907
 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ARMAPESCA
هدف) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
هو) بالخااج  او  املغرب  في  الشركة 
أعالي) في  األسماك  صيد  صناعة 
العحاا وكدلك الصيد الساحلي احت)

كل اشكاله.
اإلدااة) أو  التأجير  أو  االستغالل 
العحاا) بأعالي  الصيد  سفن  لجميع 
مع أو بدو  اليات التجميد وكذلك)

الصيد الساحلي.
وقطع) الصيد  مبدات  استيراد 
الالزمة) املنتجات  وجميع  الغياا 

لتشغيل قوااب الصيد.
عملية املتاجرة لألسماك وكذلك)
العحرية) املنتجات  نقل جميع  عملي 

ومشتقاتها.
اربية ا األسماك أو األحياء)املائية

اجااي) أصل  لكل  واأجير  إنشاء)
وتشغيل جميع املؤسسات واملصانع)
وواش البمل املتبلقة بواحد أو أكثر)

من األنشطة املحددة اعاله.
نقل) أو  واستغالل  املشااكة 
االختراع) وبراءات  اجااي  اسم  لكل 

املتبلقة بهذه األنشطة.

البمليات) جميع  عام،) وبشكل 
أو) املالية  أو  التجااية  أو  الصناعية 
املدنية أو املنقوالت أو البقااية والتي)
يمكن أ  اتبلق بشكل معاشر أو غير)
معاشر باألنشطة املشاا إليها أعاله أو)
بكل األنشطة املماثلة أو امللحقة التي)
من املحتمل أ  تبزز اطوير الشركة.

-)عنوا  املقر االجتماعي:)شااع ولي)
الطابق) (، (3 ،إقامة داا الفرح) البهد)

الثاني،)اقم) 6)-)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الزاغاني) عالل  السيد ة)) (-
والكائن) مسيرشركة  بصفته ا))
الياسمي ) إقامة  (01 ب:) عنوانه 
 .  . 5 الحسنونة الطابق الثالث اقم)

طنجة املغرب
باسيو ) فرانسيسكو  السيد ة)) (-
والكائن) مقاول  بصفته ا)) كاستيو 
(. باستوا) بوليفااد  (35 ب:) عنوانه 

طنجة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
املسؤولية) ذات  »شركة  (- (-
والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)
السجل) اقم  (- (- (- (- ب:) اإلجتماعي 
املمثل) (- االقتضاء:) عند  التجااي 

الدائم:)-)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الزاغاني) عالل  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
الحسنونة) الياسمي   إقامة  (01 ب:)
 90000  . 5 اقم) الثالث  الطابق 

طنجة املغرب
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التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.13 907

552I

زوبير بوتغماف

 STE BELASRI TRANSPO ET
DISTRIB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

زوبير بوتغماف

اكنول املركز اازة ، 35050، اازة 

املغرب

 STE BELASRI TRANSPO ET

DISTRIB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6 2 

مجموعة و حي الحسني اازة اازة 

35000 اازة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

6873

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2022 دجنبر) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BELASRI TRANSPO ET DISTRIB

غرض الشركة بإيجاز):-بيع وشراء)

وتسويق جميع أنواع املنتجات)

 2 6 (: االجتماعي) املقر  عنوا  

اازة) اازة  الحسني  حي  و  مجموعة 

35000)اازة املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

(: بلبسري) االاله  ععد  السيد 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بلبسري) االاله  ععد  السيد 
حي) و  مجموعة  (2 6 عنوانه ا))

الحسني اازة)35000)اازة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بلبسري) االاله  ععد  السيد 
حي) و  مجموعة  (2 6 عنوانه ا))

الحسني اازة)35000)اازة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 بتاايخ) بتازة  االبتدائية 

2023)احت اقم)1 /2023.
553I

FARAJ CONSEIL GESTION

UNIAXIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV(MOHAMED(V(APPT 2

 LOT(EL(MEDOUAZ(TEMARA،
10000، TEMARA(MAROC

UNIAXIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بتمااة اقم 
5 شااع الحسن األول حي لبعادي 

12000 امااة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
138361

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 2 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

UNIAXIS
مكتب) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الدااسات

املراقعة التقنية
بتمااة) عنوا  املقر االجتماعي:) ( (-
اقم)5)شااع الحسن األول حي لبعادي)

12000)امااة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بال) اد  هللا  ععد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي مسروا)2)اقم)139 12000)امااة)

املغرب)
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بال) اد  هللا  ععد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي مسروا)2)اقم)139 12000)امااة)

املغرب)
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.138361
55 I

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير

STRAND HOTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير
ساحة نفااا 3 اقامة سا  

فرانسيسكو - ط 2 اقم 9 ، 0 900، 
طنجة املغرب

STRAND HOTEL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع ولي 
البهد ،إقامة داا الفرح 3 ، الطابق 

الثاني، اقم  6 90000 طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

262751

 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

STRAND HOTEL

غرض) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

من الشركة بشكل أسا�شي هو القيام)

بالنشاط الفندقي وتشغيل أي وحدة)

استغالل) وكذلك  اجااية،) إقامة 

ملقاهي ووحدات لتقديم الطبام.

التشغيل) طريق  عن  اإلدااة 

بموجب افويض أو عن طريق إيجاا)

الفندقية) والشقق  للفنادق  اجااي 

واملبسكرات) السياحية  واملساكن 

واملتنزهات الترفيهية السكنية وجميع)

املساكن الحضرية والطالبية،)إلخ.

ألي) وسيلة  بأي  والتوزيع  النشر 

عمل إعالني الزم لألنشطة املذكواة)

أعاله.

املشااكة عن طريق املساهمة في)

أي عمل أو شركة لغرض مماثل أو)

ذي صلة.

بكل) القيام  أعم،) وبشكل 

التجااية) أو  الصناعية  املبامالت 

أو) املنقولة  أو  املدنية  أو  املالية  أو 

البقااية التي قد اكو  مراعطة بشكل)

معاشر أو غير معاشر باألنشطة املشاا)

إليها أعاله أو بأي نشاط مماثل أو ذا)

اطوير) يبزز  أ   املحتمل  من  صلة 

الشركة

-)عنوا  املقر االجتماعي:)شااع ولي)

الطابق) (، (3 ،إقامة داا الفرح) البهد)
الثاني،)اقم) 6 90000)طنجة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

1.050.000)داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
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مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

علي) ا  الدين  نجم  السيد ة)) (-

اعمال) اجل  بصفته ا)) الفالحي 

طنطا ) شااع  ب:) عنوانه  والكائن 

الطابق) لينا  إقامة  لعنا   وشااع 

طنجة) (90000 ؛) (68 اقم) الثالث 

املغرب

صعاح ععد هللا علي) السيد ة)) (-

والكائن) مسير  بصفته ا)) الفالحي 

عنوانه ب:)شااع طنطا  وشااع لعنا )

؛) (68 إقامة لينا الطابق الثالث اقم)

90000)طنجة املغرب

علي) هللا  ععد  اامي  السيد ة)) (-

اعمال) اجل  بصفته ا)) الفالحي 

طنطا ) شااع  ب:) عنوانه  والكائن 

الطابق) لينا  إقامة  لعنا   وشااع 

طنجة) (90000 ؛) (68 اقم) الثالث 

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

املسؤولية) ذات  »شركة  (- (-

والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)

السجل) اقم  (- (- (- (- ب:) اإلجتماعي 

املمثل) (- االقتضاء:) عند  التجااي 

الدائم:)-)

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

صعاح ععد هللا علي) السيد ة)) (-

والكائن) مسير  بصفته ا)) الفالحي 

عنوانه ب:)شااع طنطا  وشااع لعنا )

؛) (68 إقامة لينا الطابق الثالث اقم)

90000)طنجة املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.262751

555I

FLASH ECONOMIE

 ARISE MARKETING
LIFESTYLE CONSULTANCY

شركة التوصية باألسهم 
اأسيس شركة

 ARISE MARKETING LIFESTYLE
CONSULTANCY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي : 
570660

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد
عند) متعوعة  الشركة  تسمية  (:

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 ARISE MARKETING  

LIFESTYLE CONSULTANCY
غرض الشركة بإيجاز

احديد االستراايجية الرقمية من)
الخدمات) وبيع  وشراء) إنشاء) خالل 

املتبلقة بالتقنيات الجديدة
في) واملشواة  واملبلومات  الدعم 

مجاالت االستراايجية
والتقنيات) واإلدااة  التنظيم 

الجديدة)؛
شااع) ( 6 اإلجتماعي:) املقر  (
 6 اقم) شقة  (2 الطابق) الزاقطوني 

الداا العيضاء)
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (

الشركة:99)سنة
 20000 الشركة:) اأسمال  معلغ 
داهم،)مقسمة الى)200)حصة بقيمة)

100)داهم كالتالي
 200 احو) مااين  اليس  السيدة 

حصة
والبائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة
اليس مااين احوعنوانها):)زنقة ابو)
شقة) 1  القاسم القطبري طابق) )

الداا العيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 03 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)635 

556I

FIDU AL AMAN

BARBIERI DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDU AL AMAN
12 زنقة صبري بوجمبة الطابق 

1 اقم 6 العيضاء ، 20100، الداا 
العيضاء املغرب

BARBIERI DECO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 شااع 
اللة الياقوت زواية مصطفى املباني 
الطابق 2 اقم 62 الداا العيضاء - 

70000 الداا العيضاء املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 51663

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2021 08)مااف) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
اأسمالها) معلغ  (BARBIERI DECO
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
الياقوت) اللة  شااع  (61 اإلجتماعي)
 2 الطابق) املباني  مصطفى  زواية 
اقم)62)الداا العيضاء)-)70000)الداا)
بسبب) (: ل) نتيجة  املغرب  العيضاء)
جائحة) عن  املتراعة  املادية  االضراا 
كواونة و عدم القداة على االستمراا)

في امويل الشركة).
و حدد مقر التصفية ب)61)شااع)
اللة الياقوت زواية مصطفى املباني)
(- العيضاء) الداا  (62 اقم) (2 الطابق)

70000)الداا العيضاء)املغرب.)
و عي :

و) الفراج  سلمى  السيد ة))
عنوانه ا))شااع ابي اقراق زنقة)6)اقم)
9)الحي الحسني الداا العيضاء)20220 
كمصفي) ة)) املغرب  العيضاء) الداا 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية):)61)شااع)
اللة الياقوت زواية مصطفى املباني)

الطابق)2)اقم)62)الداا العيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858133.
557I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE PANTHER›S
HOUSE SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIETE PANTHER’S HOUSE
SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : مـحـل 6 
اقم 1 اقـامة ايــاض الزيـتـو  طـريق 
عي  الشقف فـاف 30000 فــاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
75 17

 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 أكتوبر)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 SOCIETE PANTHER’S HOUSE

SARL-AU
-)غرض الشركة بإيجاز:)مــقــهــى

مـحـل) (: عنوا  املقر االجتماعي:) (-
6)اقم)1)اقـامة ايــاض الزيـتـو  طـريق)

عي  الشقف فـاف)30000)فــاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
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الشركة:) اأسمال  معلغ  (-
100.000,00)داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)
الطعيبيو ):)

زهـــر) اللــه  ععد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مـساهــم  بصفته ا))
ب:)335)اـجـزئـة هنـاء)خـريعكة)25000 

فــاف املبــرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الكـوهـن) اضـوا   السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
16)ا اقـامة اياض ياسمـيـن شقة) 1 
 30000 فاف) الشقف  هي   طريق 

فــاف املبــرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.75 17
558I

FARAJ CONSEIL GESTION

CODESTASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FARAJ CONSEIL GESTION
 AV MOHAMED V APPT 2
 LOT( EL( MEDOUAZ( TEMARA،

10000،(TEMARA(MAROC
ذات) شركة  (CODESTASH

املسؤولية املحدودة
بلوك) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
ديوا) الثالث  الطابق  (82 اقم) ج 
 10120 املنصوا) يبقوب  الحومرحي 

الرباط)-
ذات) شركة  اأسيس  عن  إعال  

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي:)

166191

 06 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

CODESTASH
علوم) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
الكمعيوار) مبرمج،)محلل،)مصمم...)
بلوك) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
ديوا) الثالث  الطابق  (82 اقم) ج 
 10120 املنصوا) يبقوب  الحومرحي 

الرباط)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 60.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
-)معلغ الحصص النقدية:)60.000 

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
اوفيق) هشام  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
37)شااع الفا )230 9)كشا  فرنسا)
-)السيد ة))سبستيا  لو بريشيك)
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
لفلككس) دو  هنري  كومت  دي  ألي 

78210)سانت سير لكول فرنسا)
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
اوفيق) هشام  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
37)شااع الفا )230 9)كشا  فرنسا)
-)السيد ة))سبستيا  لو بريشيك)
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
لفلككس) دو  هنري  كومت  دي  ألي 

78210)سانت سير لكول فرنسا)
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.166191
559I

LOUGAGHI

JIA PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LOUGAGHI
 RES(AL(BADRE(GH 16 IMMO
 5 APPT 13 SIDI(BERNOUSI ،

20000، CASABLANCA(MAROC
JIA PRINT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة دياا 
الهناء GH-1 3/181 محل 05 اقامة 

07 20000 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571711
 05 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 JIA تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

PRINT
إنجاز) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
التحرير) الطعاعة  أعمال  كافة 
عام) حدث  أي  انظيم  و  والتصميم 
البروض) مثل  اجميعي  أو  أو خاص 
واألحزاب) املوسيقية  والحفالت 

واملؤامرات والندوات
اقامة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 05 محل) (GH-1/181  3 الهناء) دياا 

اقامة)07 20000)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
لحلو) امي   محمد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
عمااة) (GH 16 اقامة حدائق الولفة)
الداا) (20000 الولفة) (15 اقم) (15

العيضاء)املغرب

اكرام) بنضريف  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريكة والكائن عنوانه ب:)
اقامةاملستقعل)H 18)عمااة)3 1)اقم)
سيدي) (20000 مبروف) سيدي  (20

مبروف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
لحلو) امي   محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
عمااة) (GH 16 اقامة حدائق الولفة)
الداا) (20000 الولفة) (15 اقم) (15

العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.571711
560I

STE FIACCOF 

CAFE AHBAB FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
CAFE AHBAB FES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

املنضر الجميل اجزئة 8 اقم 193 
النرجس د 30000 فاف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
75 27

 06 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 CAFE بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

AHBAB FES
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-)غرض الشركة بإيجاز:)مقهى

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 193 اقم) (8 اجزئة) الجميل  املنضر 

النرجس د)30000)فاف)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

بازيو) سبيدة  السيد ة)) (-

بصفته ا))مسيرة والكائن عنوانه ب:)

شااع الرياض زنقة دوبال  اقم)9)حي)

فاف) (30000 2)طريق صفرو) الوفاء)

املغرب

البيدوني) محمد  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

شااع الرياض زنقة دوبال  اقم)9)حي)

فاف) (30000 2)طريق صفرو) الوفاء)

املغرب

البيدوني) محمد  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
انس) اقامة  (17 اقم) لحلو  واد  زنقة 

النرجس ف)30000)فاف املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بازيو) سبيدة  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

شااع الرياض زنقة دوبال  اقم)9)حي)

فاف) (30000 2)طريق صفرو) الوفاء)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.75 27

561I

STE FIACCOF 

STE CAFE SPRING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE CAFE SPRING SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شااع 
املنضر الجميل اجزئة 8 اقم 193 

النرجس - 30000 فاف املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.97 

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2023)اقرا حل) 06)فبراير) املؤاخ في)
شركة) (STE CAFE SPRING SARL
معلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
املنضر) شااع  اإلجتماعي  مقرها 
النرجس) (193 اقم) (8 الجميل اجزئة)
- 30000)فاف املغرب نتيجة لتراكم)
الخسائر عدم احقيق نتيجة مرضية)

للشركة.
و عي :

و) البيدوني  محمد  السيد ة))
 17 اقم) لحلو  واد  زنقة  عنوانه ا))
املغرب) فاف  (30000 ف) النرجة 

كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
شااع) وفي  (2023 فبراير) (06 بتاايخ)
 193 اقم) (8 اجزئة) الجميل  املنضر 

النرجس)-)30000)فاف املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)87836.
562I

Cabinet(Comptable(Marzofid

DOMOHIT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51

 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

DOMOHIT SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زينيت 

بزنس سنتر زنقة موسليم اجزئة 

بوكاا الطابق الثالت شقة اقم  1 

باب دكالة مراكش 0000  مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

133161

 20 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

DOMOHIT SARL AU

بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

املبدات اإللكترونية) *اركيب جميع 

اآللي) والتشغيل  واألواوماايكية 

للمنزل)،

وإنشاء) املنزل  أامتة  اركيب  (•

اآللي) التشغيل  وااصاالت  (، شعكااه)

للمنزل) األسالك)،)الالسلكية)،)إلخ))،
زينيت) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

بزنس سنتر زنقة موسليم اجزئة بوكاا)

باب) اقم) 1) شقة  الثالت  الطابق 

دكالة مراكش)0000 )مراكش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

مراد نبيل بصفته ا)) السيد ة)) (-
والكائن) الوحيدومسير  املساهم 
عنوانه ب:)داا ملا  بلوك هبمااة225 
الداا) (20250 السعع) عي   اقم9)

العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
مراد نبيل بصفته ا)) السيد ة)) (-
ملا ) داا  ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
عي  السعع) اقم9) بلوك هبمااة225)

20250)الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.133161

563I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE LA MAROKIA
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شااع محمد الخامس اقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 000 5، 
خنيفرة املغرب

 STE LA MAROKIA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة  0 

اقم 75 حي الكواف خنيفرة 000 5 
خنيفرة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

 725
 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
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عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 LA MAROKIA TRAVAUX

-)غرض الشركة بإيجاز:)االشغال)
املختلفة والتشاوا

-)عنوا  املقر االجتماعي:)زنقة) 0 
اقم)75)حي الكواف خنيفرة)000 5 

خنيفرة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

احمد) مرزاق  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

خنيفرة)000 5)خنيفرة املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

احمد) مرزاق  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

خنيفرة)000 5)خنيفرة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (02 بتاايخ)

. 725

56 I

FARAH CONSEILS

LBY CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FARAH CONSEILS

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 11

 2éme(ETAGE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LBY CONSEIL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 زنقة 
صبر بوجمبة اقم 6 20000 الداا 

العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
572209

 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 LBY تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

CONSEIL
بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

االستشااات اإلدااية
-)عنوا  املقر االجتماعي:)12)زنقة)
الداا) (20000  6 اقم) بوجمبة  صبر 

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))الهيشري خالد محمد)
على بصفته ا))مسير والكائن عنوانه)

ب:)طرابلس)00218)طرابلس ليبيا
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))الهيشري خالد محمد)
على بصفته ا))مسير والكائن عنوانه)

ب:)طرابلس)00218)طرابلس ليبيا

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.572209
565I

CAUDEC CONSEIL

وي آر أيروسبيس املغرب

إعال  متبدد القرااات

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

»شركة) وي آا أيروسعيس املغرب)
املساهمة«

االجتماعي:) مقرها  وعنوا  
(- الخامس) محمد  مطاا  طيكنوبول 
العيضاء) الداا  (27182 (- النواصر)

املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي:)
.386 11

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)25)يوليوز)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املصادقة على افويت ٱسهم الشركة

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
تبريف

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 12 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

أكتوبر)2022)احت اقم)0825 8.
566I

 la société national de conseil en assurances et

finances(SASU

 la société national de
 conseil en assurances et

finances SASU
شركة التوصية باألسهم 

إنشاء)فرع اابع للشركة

 la société national de conseil en
assurances(et(finances(SASU

 3 شااع ايمو  دافيد ، 12000، 
مرسيليا فرنسا

 la société national de conseil
 en(assurances(et(finances(SASU

شركة التوصية باألسهم 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  3 شااع 
ايمو  دافيد - 13013 مرسيليا 

فرنسا.
إنشاء فرع اابع للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.138213

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
املؤاخ في)02)يناير)2023)اقرا إنشاء)
 LA فرع اابع للشركة احت التسمية)
 MARSEILLAISE DE CONSEIL EN
 ASSURANCES ET FINANCES
اجزئة) (29 و الكائن بالبنوا ) (SUCC
الطابق) (8 شقة) املفتاح  (2 بناصر)
الرابع)-)12000)امااة املغرب و املسير)

من طرف السيد ة))النخال مراد.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (27 بتاايخ) بتمااة  االبتدائية 

2023)احت اقم)9803.

567I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 REFORMT BUILDING SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 REFORMT BUILDING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم612 
الطابق1 اجزئة املساا طريق آسفي 

0000  مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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اقم التقييد في السجل التجااي: 
133135

 20 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
REFORMT BUILDING SARL AU

أعمال) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
العناء)لجميع املهن) العناء)،)الصناعة)
الترابية) األعمال  جميع  (، العناء)) (،
املعاني) إنجاز  (، املدنية) والهندسة 
التنمية) عمليات  وجميع  السكنية 
الحضرية والريفية األخرى) الصرف)
(، الكهرباء) (، الشرب) مياه  (، الصحي)

املساحات الخضراء)...).
)اركيب وإصالح اآلالت وجميع)
املبدات اإللكترونية واألواوماايكية)،
-)عنوا  املقر االجتماعي:)اقم612 
آسفي) املساا طريق  اجزئة  الطابق1)

0000 )مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
أصضاض) صاديق  السيد ة)) (-
الوحيدومسير) املساهم  بصفته ا))
أنزو) دوااالقرية  ب:) عنوانه  والكائن 

فطواكة)22325)أزيالل املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
أصضاض) صاديق  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 22325 فطواكة) أنزو  دوااالقرية 

أزيالل املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)

.133135
568I

ععد الرحما  اععيبي

 STE FIDUCIAIRE
COMPUTARE
شركة التضامن
افويت حصص

عدال ايما 
607 ديوا جداد سدي بابا ، 

50000، مكناف املغرب
 STE FIDUCIAIRE COMPUTARE

شركة التضامن
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 607 ديوا 
جداد سدي بابا - 50000 مكناف 

املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.23797

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 يناير) (07 في) املؤاخ 

املصادقة على):
افويت السيد) ة))ايما  عدال)50 
حصة اجتماعية من أصل)50)حصة)
لفائدة السيد) ة))سهام عدال بتاايخ)

07)يناير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (02 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)502.
569I

طودف شيكاف كنسيلتنك

STE MARBRE AL BAYAN
إعال  متبدد القرااات

طودف شيكاف كنسيلتنك
زنقة الطوابل السفلى شااع 

نواكشط اقم 26 اطوا  ، 93000، 
اطوا  املغرب

STE MARBRE AL BAYAN »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 

بوزغالل طريق سد اسمير املضيق - 
93200 املضيق املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.2 1 3
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)03)يوليوز)2020
ام ااخاذ القرااات التالية:)

الذي ينص على) قراا اقم األول:)
متنوعة) بناء) أعمال  زيادة  مايلي:)

لنشاط الشركة
الذي ينص على) قراا اقم الثاني:)
احويل مقر الشركة من شااع) مايلي:)
اطوا ) (20 اقم) بركة  محمد  الحاج 
اسمير) سد  طريق  بوزغالل  حي  الى 

املضيق
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الزيادة في نشاط الشركة
بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

احويل مقر الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يوليوز) (22 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2020)احت اقم)1397.
570I

مستأمنة املتنبي للمحاسعة

GL TRA
إعال  متبدد القرااات

مستأمنة املتنبي للمحاسعة
130 شااع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
GL TRA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: الطابق 
الثالث اجزئة خدير حي شرف - 

23000 بني مالل املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
. 291

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)06)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

اوسيع نشاط الشركة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

احويل املقر االجتماعي لشركة

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
ام اوسيع نشاط الشركة الى مقاول)

نقل العضائع للغير
على) ينص  الذي  (:5 اقم) بند 
االجتماعي) املقر  احويل  ام  مايلي:)
الثالث) »الطابق  للشركة من) الحالي 
اجزئة خدير حي شرف بني مالل«)إلى)
»الطابق االول شقة)6)عمااة)18)دياا)

املنصوا بني مالل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بعني مالل بتاايخ)13)فبراير)

2023)احت اقم)87 1.

571I

fiduciaire(dar(dmana

 STATION SERVICES EL
ATTAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
عمااة االحعاف لالزواوة أ3- اقم 11 
الطابق الثاني وزا  عمااة االحعاف 
لالزواوة أ3- اقم 11 الطابق الثاني 

وزا ، 16200، وزا  املغرب
 STATION SERVICES EL ATTAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي مركز 
ملجاعرة ملجاعرة وزا  16200 

وزا  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
2059

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

STATION SERVICES EL ATTAR
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محطة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
العنزين

مركز) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
ملجاعرة ملجاعرة وزا )16200)وزا )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)00.000  

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

00.000 )داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):
البطاا) هللا  ععد  السيد ة)) (-
والكائن) مساهم/مسير  بصفته ا))
عنوانه ب:)دواا ملجاعرة ملجاعرة وزا )

16200)وزا  املغرب
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:
البطاا) هللا  ععد  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
وزا ) ملجاعرة  ملجاعرة  دواا  ب:)

16200)وزا  املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (03 بتاايخ)

.2059
572I

fiduciaire(dar(dmana

NYE NAJAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
أ3-  لالزواوة  االحعاف  عمااة 
عمااة) وزا   الثاني  الطابق  (11 اقم)
االحعاف لالزواوة أ3-)اقم)11)الطابق)

الثاني وزا ،)16200،)وزا  املغرب
ذات) شركة  (NYE NAJAH
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
حي) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
وزا ) (20 البدير اجزئة الوحدة اقم)

16200)وزا )-

ذات) شركة  اأسيس  عن  إعال  

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي:)

2063

 19 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 NYE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

NAJAH

-اشغال) غرض الشركة بإيجاز:) (-

مختلفة

-اشغال أعمال الطاقة املتجددة

حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

وزا ) (20 البدير اجزئة الوحدة اقم)

16200)وزا )-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):

نوا ياسي  الرحموني) السيد ة)) (-

والكائن) مساهم/مسير  بصفته ا))

ابريكشة) الظواهر  دواا  ب:) عنوانه 

وزا )16200)وزا  املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:

نوا ياسي  الرحموني) السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)

وزا ) ابريكشة  الظواهر  دواا  ب:)

16200)وزا  املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.2063

573I

ADVALUE(A&C

جيل باك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

ADVALUE(A&C
 BOULVARD(ANFA 9EME .76
 ETAGE(N° 41 CASA، 21000،

CASABLANCA MAROC
جيل باك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 39-
1  زنقة بيرجيراك داب السلطا  
الفداء - - الداا العيضاء املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.326129

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
املؤاخ في)15)دجنبر)2022)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
داب) بيرجيراك  زنقة  (39- 1 »اقم)
العيضاء) الداا  (- (- الفداء) السلطا  
املغرب«)إلى)»63)زنقة البشير ابراهيمي)
(- (- االطابق الخامس) (39 مامونية ب)

الداا العيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

دجنبر)2022)احت اقم)  8577.

57 I

aice compta

STE BELKADI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 STE BELKADI IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 
كلميمة إقامة لوفر اقم 653 

الطابق الرابع الشقة 11 - 20220 
الدااالعيضاء املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.565203

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام) (2023 يناير) في) 2) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) ( .000.000«
  .100.000« إلى) داهم«) (CAPITAL«
اقديم حصص) (: عن طريق) داهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858216.
575I

fidia(audit

LE BAB FOOD لباب فود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidia(audit
 rue mustapha el maani 201

 2eme(etage(appt.12 casablanca
، 20130، casablanca(maroc

LE BAB FOOD لعاب فود شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 50 محج 

2 مااف حي املشتشفعات الداا 
العيضاء - 20000 الداا العيضاء 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.532569

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (16 املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 LE BAB FOOD الوحيد) الشريك 
 100.000 اأسمالها) معلغ  فود  لعاب 
 50 اإلجتماعي) داهم وعنوا  مقرها 
محج)2)مااف حي املشتشفعات الداا)
العيضاء) الداا  (20000 (- العيضاء)
املغرب نتيجة ل):)صبوبة في النشاط)

التجااي.
50)محج) و حدد مقر التصفية ب)
 20000 (- مااف حي املشتشفعات) (2

الداا العيضاء)املغرب.)
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و عي :
نبيل فنونو و عنوانه ا)) السيد ة))
محمد) محج  ااسطو  اجزئة  (23
 30000 الفا�شي طريق عي  الشقف)

فاف املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
 50 (: بالتصفية) املتبلقة  الوثائق 
محج)2)مااف حي املشتشفعات الداا)

العيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858605.
576I

mohammed boumzebra

 STE MALAK DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
احويل املقر االجتماعي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE MALAK DE

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 38 بلوك 
ب اجزئة الياسمي  - 23200 الفقيه 

بن صالح املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.3279

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام احويل) (2023 يناير) (18 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- الياسمي ) اجزئة  ب  بلوك  (38«
املغرب«) صالح  بن  الفقيه  (23200
اجزئة) أا�شي  احت  »الطعق  إلى)
الياسمين  الرقم)73 - 23200)الفقيه)

بن صالح املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
09)فبراير)2023)احت اقم)2023/  .
577I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

MONMETAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

 Imm(I(N°07 ÉTAGE 1 PERLE

 DE L’ATLAS HIVERNAGE

 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MONMETAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة ابن 

سينا اقم 725 محاميد مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.127013

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 دجنبر) (26 في) املؤاخ 

املصادقة على):

بالمي ) ياسي   السيد) ة)) افويت 

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

هللا) ععد  السيد) ة)) لفائدة  حصة 

اواول بتاايخ)26)دجنبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)718  1.

578I

AMDEM

 SOUTH BUILDING

ARCHITECTURE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AMDEM

 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er(ETG(N°3 MARRAKECH. ،

40000، MARRAKECH(MAROC

SOUTH BUILDING

 ARCHITECTURE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

ععد الكريم الخطابي زنقة حسن 
بن معااك اقامة الخطابية عمااة ب 
الطابف االول اقم 3 كليز مراكش - 

0000  مراكش املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
132831

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 SOUTH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 BUILDING ARCHITECTURE

.SARL AU
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املبمااية.
شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
حسن) زنقة  الخطابي  الكريم  ععد 
بن معااك اقامة الخطابية عمااة ب)
(- كليز مراكش) (3 الطابف االول اقم)

0000 )مراكش املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: البي�شي) انس  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) البي�شي  انس  السيد 

مراكش)0000 )مراكش املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) البي�شي  انس  السيد 

مراكش)0000 )مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (31 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)233  1.
579I

fiduciaire(dar(dmana

 DIJA GROUP
MEDITERRANEEN SARL

إعال  متبدد القرااات

fiduciaire(dar(dmana
عمااة االحعاف لالزواوة أ3- اقم 11 
الطابق الثاني وزا  عمااة االحعاف 
لالزواوة أ3- اقم 11 الطابق الثاني 

وزا ، 16200، وزا  املغرب
 DIJA GROUP MEDITERRANEEN

SARL »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: بحي 
طيلول داب داا سقف ميالة اقم10 

وزا  - 16200 وزا  املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.1603

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)06)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:
على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
مايلي:)-زيادة في نشاط الشركة:اربية)

االسماك)-)واستراد واصدير.
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السالم) ععد  السيد  تبي   اعادة 
الوطنية) للعطاقة  الحامل  الجعااي 
اقم)GM17 355،وتبي  السيد ععد)
للعطاقة) الحامل  الجعااي  الجليل 
 GM830 اقم) الوطنية  التبريف 

كمسيرا  لشركة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:
بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

زيادة في نشاط الشركة
على) ينص  الذي  (:17 اقم) بند 

مايلي:)تبيي  املسيرا  للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بوزا   االبتدائية 

2023)احت اقم)6 38.
580I
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LE PREMIER CONSEIL

BLADI BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
BLADI BUILDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة 

اقم 21 عمااة النخيل زنقة ام الربيع 
- 0000  مراكش املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.87339
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
املؤاخ في)12)دجنبر)2022)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
21)عمااة النخيل زنقة) »الشقة اقم)
مراكش املغرب«) ( 0000 (- ام الربيع)
الثالث) الطابق  »الشقة اقم) 2) إلى)
  0000 (- منااة) حي  عمااة  عمااة 

مراكش املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) بتاايخ) 2) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)009  1.
581I

fiduciaire(dar(dmana

AIESTO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
عمااة االحعاف لالزواوة أ3- اقم 11 
الطابق الثاني وزا  عمااة االحعاف 
لالزواوة أ3- اقم 11 الطابق الثاني 

وزا ، 16200، وزا  املغرب
 AIESTO SARL 

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي حي البدير 
اجزئة اكرام شااع املصطفى املباني 

اقم 16 وزا  16200 وزا  -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
2065

 12 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

AIESTO SARL
اكييف) بإيجاز:) غرض الشركة  (-
الغدائية-احميص) املنتجات  وتبعئة 
الغدائية-النقل) املنتجات  وبيع 

العضائع
حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
البدير اجزئة اكرام شااع املصطفى)

املباني اقم)16)وزا )16200)وزا )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):
زبوخ) ابراهيم  السيد ة)) (-
والكائن) مساهم/مسير  بصفته ا))
شااع) اكرام  البدير  حي  ب:) عنوانه 
وزا ) (16 اقم) املباني  املصطفى 

16200)وزا  املغرب
بنتماا) مديحة  السيد ة)) (-
والكائن) مساهمة/مسيرة  بصفته ا))
الطابق) بدا  اجزئة  ب:)  ) عنوانه 
جديدة) (2 0 0 الجديدة) االول 

املغرب
ا�شى زبوخ بصفته ا)) السيد ة)) (-
املرف) ب:) عنوانه  والكائن  مساهم 
طنجة) (9000 ااويت طنجة) ابن  حي 

املغرب)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:

زبوخ) ابراهيم  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
املصطفى) شااع  اكرام  البدير  حي 
وزا ) (16200 وزا ) (16 اقم) املباني 

املغرب
بنتماا) مديحة  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
  )اجزئة بدا الطابق االول الجديدة)

0 0 2)جديدة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.2065
582I

LAGHMARI YASSINE

GR Activities
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

LAGHMARI YASSINE
 SIDI MAAROUF CASABLANCA
 SIDI(MAAROUF(CASABLANCA،
20000، CASABLANCA(MAROC

GR Activities شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 شااع 
ليبرتي الطابق 3 شقة 5 20000 

الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571111
 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 GR تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

Activities
التطوير) -)غرض الشركة بإيجاز:)

البقااي
-)عنوا  املقر االجتماعي:)10)شااع)
ليبرتي الطابق)3)شقة)5 20000)الداا)

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

الرسواني) يوسف  السيد ة)) (-

والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))

املعااكيي ) البراتي  دواا  ب:) عنوانه 

جقمه برشيد)26100)برشيد املغرب

-)السيد ة))أمال الغيمي بصفته ا))

 67 فيال) والكائن عنوانه ب:) شريك 

 26100 برشيد) اجراجا  مساكن 

برشيد املغرب

الرسواني) هشام  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))

مساكن اجراجا برشيد) (67 فيال) ب:)

26100)برشيد املغرب

الرسواني) وئام  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))

مساكن اجراجا برشيد) (67 فيال) ب:)

26100)برشيد املغرب

الرسواني) آية  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))

مساكن اجراجا برشيد) (67 فيال) ب:)

26100)برشيد املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الرسواني) يوسف  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

دواا البراتي املعااكيي  جقمه برشيد)

26100)برشيد املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (07 بتاايخ)

.571111

583I
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maitre zirari nadia

MEGAMOTO CARTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

maitre zirari nadia
 LOT(AL(MOSTAKBAL(LOT(N 8
 ETG 1 APPT 6 SIDI(MAAROUF

 CASABLANCA، 20520،
CASABLANCA maroc

MEGAMOTO CARTEL شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي معنى 

سكني بلحوسي  عمااة وسطي اقم 
2 - 60000 وجدة املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.173 1
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 دجنبر) (19 في) املؤاخ 

املصادقة على):
افويت السيد) ة))يوسف وسطي)
حصة اجتماعية من أصل) (10.000
السيد) ة)) لفائدة  حصة  (10.000
دجنبر) (19 بتاايخ) الحريري  نبيل 

.2022
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (01 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)78 2.

58 I

CABINET ANAMAE-AFFAIRES

BRAIN BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

CABINET ANAMAE-AFFAIRES
زنقة مليلية اقامة اطلس الطابق 
الثالث شقة اقم  1 حمرية ، 

50000، مكناف املغرب
BRAIN BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة 216 
الطابق الرابع الشقة اقم 08 اجزئة 
أحمادية 3 مكناف 50000 مكناف 

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
58253

 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

BRAIN BUILDING
-)غرض الشركة بإيجاز:)مقاولة في)

االشغال املختلفة أو العناء)
اإلنباش البقااي
مقاولة في البستنة

عمااة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 08 اقم) الشقة  الرابع  الطابق  (216
 50000 مكناف) (3 أحمادية) اجزئة 

مكناف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

1.000.000)داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))محسن فليو بصفته ا))
شريك والكائن عنوانه ب:)اقم)3)زنقة)
 50000 فرحات حشاد م ج مكناف)

مكناف املغرب
-)السيد ة))محمد الويز بصفته ا))
اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  شريك 
سلوا  الناظوا) (23 2 البمرا  اقم)

62702)الناظوا املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))محسن فليو بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)اقم)3)زنقة)
 50000 فرحات حشاد م ج مكناف)

مكناف املغرب
-)السيد ة))محمد الويز بصفته ا))
اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
سلوا  الناظوا) (23 2 البمرا  اقم)

62702)الناظوا املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.58253
585I

ADEV Consulting sarl

CAFE ROLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ADEV Consulting sarl
 AV MOHAMED BEN

 ABDELLAH Résidence Riyad
 AL(ANDALOUS(Bloc ’A‘ ENTRE
 SOL(Nr 12 ، 92000، LARACHE

MAROC
CAFE ROLA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
1 اقم 1 بالقرب من مسجد النبما  

92000 البرائش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

7357
 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 CAFE بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

ROLA
بيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

القهوة بالتقسيط
حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
بالقرب من مسجد) (1 اقم) (1 النهضة)

النبما )92000)البرائش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الهوااي) دعاء) السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))
الساحل) جماعة  جديا   حومة  ب:)

92000)البرائش املغرب
االحمادي) اوفيق  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  و  شريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)شااع ععد املومن بن علي)

اقم)20 92000)البرائش املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
االحمادي) اوفيق  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 20 اقم) علي  بن  املومن  ععد  شااع 

92000)البرائش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)

.7357
586I

ADEV Consulting sarl

 ATELIER D›ARCHITECTURE
ET D›URBANISME HAJOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ADEV Consulting sarl
 AV MOHAMED BEN

 ABDELLAH Résidence Riyad
 AL(ANDALOUS(Bloc ’A‘ ENTRE
 SOL(Nr 12 ، 92000، LARACHE

MAROC
 ATELIER D’ARCHITECTURE
 ET D’URBANISME HAJOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
محمد الخامس داب أكادير الطابق 

الثالت اقم 2 92000 البرائش -



3993 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

7355
 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 ATELIER D’ARCHITECTURE ET

D’URBANISME HAJOUI
-)غرض الشركة بإيجاز:)الهندسة)
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الطابق) أكادير  محمد الخامس داب 

الثالت اقم)2 92000)البرائش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الحجوي محمد أمي ) السيد ة)) (-
وحيد) مسير  و  شريك  بصفته ا))
املغرب) اجزئة  ب:) عنوانه  والكائن 
البرائش) (92000  35 اقم) الجديد 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الحجوي محمد أمي ) السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
 35 اقم) الجديد  املغرب  اجزئة  ب:)

92000)البرائش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (07 بتاايخ)

.7355
587I

FUTURE CONSEIL

OSILO AKAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن ااشفي  الطابق 

األول ، 26100، برشيد املغرب
OSILO AKAR SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق الثالت الشقة 5 

20120 الدااالعيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
571673

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

OSILO AKAR SARL AU
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
املعاني) جميع  وبيع  وتشييد  عقااي 
التجااية) أو  السكنية  لالستخدامات 
أو الصناعية أو املهنية،)وشراء)املعاني)

وبيبها وإدااتها.
وشراء) للعناء،) املجهزة  العقع  بيع 
وغير) املعنية  البقااات  جميع  وبيع 

املعنية...
-)عنوا  املقر االجتماعي:)10)زنقة)
 5 الشقة) الثالت  الطابق  الحرية 

20120)الدااالعيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

فاطمة) الحر�شي  السيد ة)) (-

والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))

عنوانه ب:)132)اجزئة ايناف)26100 

برشيد املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

فاطمة) الحر�شي  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

برشيد) (26100 ايناف) اجزئة  (132

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.571673

588I

ASMAA MEDIA GROUP

BB BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شااع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�شي العيضاء، 20000، 

العيضاء املغرب

BB BETON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

اوداني 13 شااع احمد املجاطي 

اقامة لزالب الطابق االول اقم 8 

املباايف - العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

565675

 15 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 BB تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

BETON

منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي)

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

املجاطي) احمد  شااع  (13 اوداني)

 8 اقم) االول  الطابق  لزالب  اقامة 

املباايف)-)العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

عمر) بنطالب  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
06)اقم) 0  03)زنقة) سيدي مبروف)

-)العيضاء)املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

مسؤولية) ذات  »شركة  (- (-

الوحيد«) الشريك  ذات  محدودة 

اإلجتماعي) مقرها  والكائن  (- بصفتها)

-)اقم السجل التجااي عند) (- (- (- ب:)

االقتضاء:)-)املمثل الدائم:)-)

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

عمر) بنطالب  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
06)اقم) 0  03)زنقة) سيدي مبروف)

-)العيضاء)املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2022 دجنبر) (16 بتاايخ)

.565675

589I
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ASMAA MEDIA GROUP

VOGUE CERAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP

شااع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�شي العيضاء، 20000، 

العيضاء املغرب

VOGUE CERAME شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 شااع 

اللة الياقوت الطابق 2 الرقم 85 

زاوية مصطفى املباني . . العيضاء 

املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 272 5

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2023 يناير) (17 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 VOGUE CERAME(الشريك الوحيد

داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 

شااع) (61 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا  

 85 الرقم) (2 الطابق) الياقوت  اللة 

العيضاء) (. (. املباني) مصطفى  زاوية 

املغرب نتيجة ل):)عدم االشتغال.

و حدد مقر التصفية ب)61)شااع)

 85 الرقم) (2 الطابق) الياقوت  اللة 

العيضاء) (. (. املباني) مصطفى  زاوية 

املغرب.)

و عي :

و) فياللي  عثما   السيد ة))

عنوانه ا))دواا الحفاية موالي التهامي)

بوسكواة النواصر)-)العيضاء)املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)61)شااع)

 85 الرقم) (2 الطابق) الياقوت  اللة 

زاوية مصطفى املباني)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857706.
590I

هند لشقر

EMBITION ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

هند لشقر
اقم 26 مكرا 2 نجزئة الحعابي 

الدكااات فاف ، 30000، فاف فاف
 EMBITION ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بر قم 13 
ععد الكريم بنجلو  إقامة اشرف 
الطابق األول اقم 11 فاف 30000 

فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

753 7
 22 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

EMBITION ENGINEERING
بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
الخدمات) (، واإلدااة) االستشااات 

الهندسية)،)التدايب املنهي)،املصادا
قم) بر  االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
13)ععد الكريم بنجلو  إقامة اشرف)
 30000 فاف) (11 الطابق األول اقم)

فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

ملرابط) هللا  ععد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
شااع) (79 اقم) الجميا  الهواء) اجزئة 
البسااي  طريق سيدي احرازم فاف)

30000)فاف املغرب
بلكعير) اوفيق  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
737)اجزئة البركة طريق سيدي) اقم)

احرازم فاف)30000)فاف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
املسؤولية) ذات  »شركة  (- (-
والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)

اإلجتماعي ب:)-)-)-)-
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
ملرابط) هللا  ععد  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
ب:)اجزئة الهواء)الجميا اقم)79)شااع)
البسااي  طريق سيدي احرازم فاف)

30000)فاف املغرب
بلكعير) اوفيق  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
طريق) البركة  اجزئة  (737 اقم) ب:)
فاف) (30000 فاف) احرازم  سيدي 

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (06 بتاايخ)

.753 7
591I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE CAFE MASKVA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
افويت حصص

FUTURASCO FIDUCIAIRE
3 3 شااع محمد الخامس اقم 5 
الطابق الثالث بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب
 STE CAFE MASKVA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دياا 
 ،2-M10 و M9 - 02 األطلس عمااة

الطابق األا�شي ، شااع محمد 
الخامس ام الظهر - 23000 بني 

مالل املغرب .
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.8 37

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
امت) (2023 فبراير) (06 في) املؤاخ 

املصادقة على):
نفزي) ادايس  السيد) ة)) افويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
السيد) ة)) لفائدة  حصة  (1.000
فبراير) (06 بتاايخ) الهعااي  البربي 

.2023
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
االبتدائية بعني مالل بتاايخ) 1)فبراير)

2023)احت اقم)89 1.
592I

RITAJ SUD S.A.R.L

 SUCCESS SKILLS ACADEMY
PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

RITAJ SUD S.A.R.L
 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

 SUCCESS SKILLS ACADEMY
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القدف 

اجزئة املستقعل اقم 16 البيو  
70000 البيو  -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
  627

 13 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
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متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 SUCCESS SKILLS ACADEMY

PRIVE
بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

ORIENTATION SCOLAIRE
حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 16 اقم) املستقعل  اجزئة  القدف 

البيو )70000)البيو )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
العواحيمي) مربيه  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

البيو )70000)البيو  املغرب
لعياض) محمد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

البيو )70000)البيو  املغرب
-)السيد ة))حمزة بوعلي بصفته ا))
البيو ) ب:) عنوانه  والكائن  شريك 

70000)البيو  املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
 SUCCESS SKILLS ACADEMY -
املسؤولية) ذات  »شركة  (PRIVE
والكائن) ااسيس  بصفتها  املحدودة«)
القدف) حي  ب:) اإلجتماعي  مقرها 
البيو ) (16 اقم) املستقعل  اجزئة 

70000)البيو  املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)627  
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
العواحيمي) مربيه  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)

ب:)البيو )70000)البيو  املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.  627
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FIL CONSEIL

AUTO ELMESKINI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIL CONSEIL
اقم 5 شااع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 50000، مكناف املغرب
 AUTO ELMESKINI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 6 
مكرا زنقة القا�شي السبادة مكناف 

- 50000 مكناف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
57811

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2022 نونبر) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ELMESKINI SARL AU
اصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهياكل و صعاغة السيااات.
 6 اقم) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
مكرا زنقة القا�شي السبادة مكناف)

- 50000)مكناف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: لبزيزي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه ا)) لبزيزي  محمد  السيد 

أحمد) بن  القا�شي  زنقة  مكرا  (6

السبادة)50000)مكناف املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد املسكيني عنوانه ا))
حي) (15 زنقة) االول  الطابق  (30 اقم)

الوحدة)3 50000)مكناف املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

دجنبر) (07 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2022)احت اقم)625 .
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ILYADO CONSULTING

 STE AKHATAR

RADIOLOGIE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ILYADO CONSULTING

 AV IBN KHALDOUNE AV IBN

KHALDOUNE، 23040، بني مالل 

MAROC

 STE AKHATAR RADIOLOGIE

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 23 حي 

الليمو  بني مالل 23000 بني مالل -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13675

 20 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 

شركة) اأسيس  اقرا  (2020 يوليوز)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 AKHATAR RADIOLOGIE SARL

AU

-)غرض الشركة بإيجاز:)طعيب

حي) (23 عنوا  املقر االجتماعي:) (-

الليمو  بني مالل)23000)بني مالل)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

1.851.500)داهم

-)معلغ الحصص النقدية:)18.515 

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))محمد اختاا بصفته ا))

شريك والكائن عنوانه ب:)حي االطلس)

بلوك)1)اقم)12)بني مالل)23000)بني)

مالل املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

 STE AKHATAR RADIOLOGIE -

مسؤولية) ذات  »شركة  (SARL AU

الوحيد«) الشريك  ذات  محدودة 

مقرها) والكائن  شركة  بصفتها 

بني) الليمو   حي  (23 ب:) اإلجتماعي 

مالل)23000)بني مالل املغرب

عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)13675

الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))محمد اختاا بصفته ا))

حي) ب:) عنوانه  والكائن  (QUALITE

مالل) بني  (12 اقم) (1 بلوك) االطلس 

23000)بني مالل املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.13675
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SOLUCIA EXPERTISE

LR CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
LR CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 56 
زنقة الثريات الشقة 7 عي  برجة - 

20000 الدااالعيضاء املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 25 231

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام) (2022 دجنبر) (28 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
 CAPITAL«(00.000 )داهم«)أي من«
عن) داهم«) (500.000« إلى) داهم«)
ديو ) مع  مقاصة  إجراء) (: طريق)
الشركة املحددة املقداا و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 08 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857655.
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FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

CLIMADEL كليماديل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL
MAROC

 N° 46 AZLI(MARRAKECH ،
40150، MARRAKECH(MAROC
كليماديل CLIMADEL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اقامة 

بوكاا الطابق   شقة 21 باب دكالة - 
0000  مراكش املغرب .

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.16127

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
2022)اقرا حل) 20)دجنبر) املؤاخ في)
ذات) شركة  (CLIMADEL كليماديل)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد معلغ اأسمالها)10.000)داهم)
اقامة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
باب دكالة) (21 شقة) بوكاا الطابق) )
نتيجة) املغرب  مراكش  ( 0000  -

ل-اوقيف النشاط التجااي نهائيا).
و عي :

النفس) طيب  عادل  السيد ة))
اقم) (1 النخيل) اقامة  عنوانه ا)) و 
املغرب) مراكش  ( 0000 اااكة) (20 

كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
اقامة) وفي  (2022 دجنبر) (20 بتاايخ)
بوكاا الطابق) )شقة)21)باب دكالة)-)

0000 )مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)716  1.
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FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

 MONTCLAIR IMPORT -
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC
 MONTCLAIR(IMPORT -

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة باب 
سبتة اقم 203 - 93100 الفنيدق 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.9929

بمقت�شى قراا الشريك الوحيد)

املؤاخ في)23)يناير)2023)اقرا حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 MONTCLAIR(الشريك الوحيد

IMPORT - EXPORT)معلغ اأسمالها)

700.000)داهم وعنوا  مقرها)

اإلجتماعي اجزئة باب سبتة اقم)203 

- 93100)الفنيدق املغرب نتيجة ل):)

عدم احقيق الهدف اإلجتماعي.

اجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 93100  -  203 اقم) سبتة  باب 

الفنيدق املغرب.)

و عي :

و) بولحف  فريد  السيد ة))

مدايد) اسعانيا) 2893) عنوانه ا))

اسعانيا كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

اجزئة) (: بالتصفية) املتبلقة  الوثائق 

باب سبتة اقم)203)الفنيدق

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (27 بتاايخ) بتطوا   االبتدائية 

2023)احت اقم) 025.
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VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

TURKI IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE

SARL AU

 Imm(I(N°07 ÉTAGE 1 PERLE

 DE L’ATLAS HIVERNAGE

 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TURKI IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة اقم 

8 الطابق االول اقامة نوا 5 بلوك 

د1 شااع الحسن التاني مراكش - 

0000  مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

132815

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 TURKI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. IMMO

وكيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقااي.

الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 5 نوا) اقامة  االول  الطابق  (8 اقم)

بلوك د1)شااع الحسن التاني مراكش)

- 0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

السيد ععودة امي  التركي):)1.000 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

التركي) امي   ععودة  السيد 

طه) امام  اقامة  اسكجوا  عنوانه ا))
مراكش) ( 0000 مراكش) (21 اقم)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

التركي) امي   ععودة  السيد 

طه) امام  اقامة  اسكجوا  عنوانه ا))
مراكش) ( 0000 مراكش) (21 اقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (31 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)225  1.
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P’REFERENCE CONSULTING

LOTIRAMA
إعال  متبدد القرااات

P’REFERENCE CONSULTING
 BD MOHAMED V.RUE

 BAPUME(N° 21 CITY(TOWER.
8EME ETAGE N°39 زنقة بابوم 

اقم 21 سيتي ااوا. الطابق الخامس 
.شااع محمد الخامس الداا 

العيضاء، 20320، الدااالعيضاء 
امغرب

LOTIRAMA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: مشروع 
دياا االندلس مجموعة 11 .عمااة 3 
.الطابق 2 .اقم 8 فضاء ف .طريق 
بوسكواة الداا العيضاء - 27182 

الدااالعيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
. 98323

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)19)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اجتماعية) حصة  (5000 افويت)
من طرف) حصة.) (10000 من اصل)
السيد جمال مرسلي الى السيد عادل)
حيزو ).وبالتالي اصعم الحصص على)
الشكل التالي).5000)حصة اجتماعية)
 5000. مرسلي) جمال  ...........السيد 
حصة اجتماعية)............السيد عادل)

حيزو 
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
شركة) من  القانوني  الشكل  تغيير 
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودية 

الى شركة محدودية املسؤولية
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تسمية الشريكي  او املسيرين السيد)
جمال مرسلي و السيد عادل حيزو 

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
احيي  القانو  االسا�شي

قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
السلطات املمنوحة بهدف اإلجراءات)

القانونية

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
...........السيد جمال) .500000)داهم)
مرسلي).500000)داهم............السيد)

عادل حيزو 
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
........... اجتماعية) حصة  (5000.
حصة) (5000. مرسلي) جمال  السيد 
عادل) ............السيد  اجتماعية)

حيزو 
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
شركة) من  القانوني  الشكل  تغيير 
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدودية 

الى شركة محدودية املسؤولية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858692.
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SMART COUNTY

امن�شى مود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SMART COUNTY
 RESIDENCE(APOLO2 PREMIER

 ETAGE AVENUE MOULAY
 ،ABDELAZIZ(TANGER ، 90000

طنجة املغرب
امن�شى مود شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حرااين 

1 اجزئة ياسمي  قطبة 3 الطابق 6 
شقة اقم 92 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
13  09

في) مؤاخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
:)امن�شى) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

مود.
صنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واصنيع املنسوجات األخرى.
حرااين) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 6 الطابق) (3 1)اجزئة ياسمي  قطبة)
شقة اقم)92)طنجة)-)90000)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
(: االندلو�شي) الحي  ععد  السيد 
داهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).)
السيد ععد الحي االندلو�شي):)ععد)
1000)حصة بقيمة) الحي االندلو�شي)

100)داهم.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
االندلو�شي) الحي  ععد  السيد 
عنوانه ا))حي البرواقة زنقة)2)اقم)26 

طنجة)90000)طنجة املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
االندلو�شي) الحي  ععد  السيد 
عنوانه ا))حي البرواقة زنقة)2)اقم)26 

طنجة)90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (30 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)86 1.
601I

FIL CONSEIL

LAASSEL COACHING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIL CONSEIL
اقم 5 شااع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة ، 50000، مكناف املغرب

LAASSEL COACHING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول الشقة اقم   اقامة ل , شااع 
االزيتو  ا , مكناف االسماعيلية - 

50000 مكناف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
58261

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (16
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAASSEL COACHING
غرض الشركة بإيجاز):)مستشااة)

اجتماعية.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
,)شااع) اقامة ل) االول الشقة اقم) )
(- االسماعيلية) مكناف  (, ا) االزيتو  

50000)مكناف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: لبسل) ايما   السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) لبسل  ايما   السيدة 
اجزئة باب سبتة اليانس داانا ايلوت)
 16 اقم) الثاني  الطابق  (1 عمااة) (5

الفنيدق)50000)مكناف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) لبسل  ايما   السيدة 
اجزئة باب سبتة اليانس داانا ايلوت)
 16 اقم) الثاني  الطابق  (1 عمااة) (5

الفنيدق)50000)مكناف املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)666.

602I

SOLUCIA EXPERTISE

MWJO INFORMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

MWJO INFORMATIQUE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اقم 11 

زنقة عزيز بالل الطابق الخامس 

مباايف - 20000 الدااالعيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.  06333

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2022 15)مااف) املؤاخ في)

شركة) (MWJO INFORMATIQUE

معلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا ) داهم  (10.000 اأسمالها)

زنقة عزيز) (11 مقرها اإلجتماعي اقم)

(- مباايف) الخامس  الطابق  بالل 

املغرب نتيجة) الدااالعيضاء) (20000

لقراا الشركاء.

و عي :

و) مواوت  مصطفى  السيد ة))

23)زنقة البشير االبراهيمي) عنوانه ا))

اقامة املبراج داج أ الطابق السادف)

الدااالعيضاء) (20000  27 الشقة)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

 11 وفي اقم) (2022 نونبر) (16 بتاايخ)

الخامس) الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

الدااالعيضاء) (20000 (- مباايف)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)1 8571.
603I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

املغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 البمااة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

6300 ، اليوسفية املغرب
املغرب شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 

08 عمااة بنشليخة شااع محمد 
الخامس 3150  بن جرير -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

36 5
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 1 
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)املغرب

أشغال) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
مختلفة و العناء

بيع مواد العناء
اقم) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
محمد) شااع  بنشليخة  عمااة  (08

الخامس)3150 )بن جرير)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))هشام نافع بصفته ا))
ب:) عنوانه  والكائن  مسيروشريك 
 2 اقم) (6 زنقة) أصيلة  بيتي  اجزئة 
جنات) 8  اقامة  السفلي  الطابق 

90050)أصيلة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
مسؤولية) ذات  »شركة  (BMJS  -
الوحيد«) الشريك  ذات  محدودة 
مقرها) والكائن  (SARL A.U بصفتها)
اإلجتماعي ب:)اقم)08)عمااة بنشليخة)
بن) ( 3150 الخامس) محمد  شااع 

جرير املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)5 36
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))هشام نافع بصفته ا))
QUALITE)والكائن عنوانه ب:)اجزئة)
الطابق) (2 اقم) (6 زنقة) أصيلة  بيتي 
 90050 جنات) 8  اقامة  السفلي 

أصيلة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (07 بتاايخ)

.36 5
60 I

mohammed boumzebra

AL AKARIA ALJIL AL JADID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 AL AKARIA ALJIL AL JADID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
الياسمي  بلوك ب الرقم 38 الطابق 
الثاني - 23200 الفقيه بن صالح 

املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 701

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام احويل) (2023 يناير) (18 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الرقم) ب  بلوك  الياسمي   »اجزئة 
الفقيه) (23200 (- الثاني) الطابق  (38
»احت أا�شي) إلى) بن صالح املغرب«)
 23200 - 73 اجزئة الياسمي  الرقم)

الفقيه بن صالح املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
09)فبراير)2023)احت اقم)5/2023 .
605I

FITO GEST

 GB GLOBAL TRADING
COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

FITO GEST
 N°25 TARGA(ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
 GB GLOBAL TRADING

COMPANY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
ياسمي  شقة 1 اقم 5 3 االزدهاا 

- مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

112635
 08 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2021 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 GB تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)
GLOBAL TRADING COMPANY

-)غرض الشركة بإيجاز:)استيراد و)
اوزيع الفواكه الجافة التوابل و املواد)

االولية للمخابز
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اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
(- االزدهاا) (3 5 اقم) (1 ياسمي  شقة)

مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

100.000,00)داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
البالي) الكرماتي ععد  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))
 3 5 اجزئة ياسمي  اقم) عنوانه ب:)

االزدهاا)0000 )مراكش املغرب
الحسن) بهدي  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))
 130 اقم) (1 الزوهوا) ب:) عنوانه 
  0000 الشمالي) النخيل  ايطي  عي  

مراكش املغرب
-)السيد ة))الكرماتي ععد الصادق)
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
االزدهاا) (3 5 اقم) ياسمي   اجزئة 

0000 )مراكش املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
املسؤولية) ذات  »شركة  (- (-
والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)

اإلجتماعي ب:)-)-)-)-
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
البالي) الكرماتي ععد  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
ب:)اجزئة ياسمي  اقم)5 3)االزدهاا)

0000 )مراكش املغرب
الحسن) بهدي  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
عي  ايطي) (130 اقم) (1 الزوهوا) ب:)

مراكش) ( 0000 الشمالي) النخيل 
املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2021 مااف) (16 بتاايخ)

.112635
606I

andaltours

أندالتورز ش.د.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

andaltours
 APPARTEMENT(N° 03

 BATIMENT(N° 13 RUE(N° 03
 HAY(EL(KASSAM - DAKHLA ،

73000، dakhla(maroc
أندالتواز ش.د.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة 

اقم 3 عمااة اقم 13 شااع اقم حي 
القسم 3 73000 الداخلة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
22 51

 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 غشت)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

أندالتواز ش.د.م.م
و) بيع  بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
من) غيرها  و  سياحية  اقامات  شراء)

االقامات
شقة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
شااع اقم حي) (13 عمااة اقم) (3 اقم)

القسم)3 73000)الداخلة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)
الطعيبيو ):)

بابا) اهل  حمة  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم) 2  الفيالت  حي  الوالء) شااع 

73000)الداخلة املغرب
اعماا) الشيخ  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
شااع الحسن التاني اقم)20 73000 

الداخلة املغرب
كريم) السبدي  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
ثابت) ابن  الحسن  شااع  (6 اقم) ب:)

30000)فاف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
ذات) »شركة  اندالتواز) (-
بصفتها مسير) املحدودة«) املسؤولية 
شقة) ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
شااع اقم حي) (13 عمااة اقم) (3 اقم)

القسم)73000)الداخلة املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)51 22
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بابا) اهل  حمة  السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
ب:)شااع الوالء)حي الفيالت اقم) 2 

73000)الداخلة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2022 شتنبر) (13 بتاايخ)

.22 51
607I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

NAFSTAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 البمااة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصادية ، 

6300 ، اليوسفية املغرب

NAFSTAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي االمل 
زنقة البرج اقم 7  الطابق االا�شي - 

6300  اليوسفية املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.3367

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2023)اقرا حل) 06)فبراير) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 معلغ اأسمالها) (NAFSTAR
اإلجتماعي حي) داهم وعنوا  مقرها 
الطابق) ( 7 اقم) البرج  زنقة  االمل 
اليوسفية املغرب) ( 6300 (- االا�شي)

نتيجة ل):)اوقف أنشطة الشركة.
و حدد مقر التصفية ب حي االمل)
(- الطابق االا�شي) ( 7 زنقة البرج اقم)

6300 )اليوسفية املغرب.)
و عي :

و) نفناف  محمد  السيد ة))
عنوانه ا))حي االمل زنقة البرج اقم)7  
كمصفي) املغرب  اليوسفية  ( 6300

 ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية):)حي االمل)
االا�شي) الطابق  ( 7 اقم) البرج  زنقة 

اليوسفية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) باليوسفية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)31.

608I

SOUHAL CONSULTING

JET MAROC SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JET MAROC SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

يوغوزالفيا عمااة أ- 82 اقم  1 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.8 303

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام احويل) (2022 ماي) (30 املؤاخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقم) (82 »شااع يوغوزالفيا عمااة أ-)

 1)مراكش)-)0000 )مراكش املغرب«)

إلى)»اقامة جنا  علي)3)عمااة)1)شقة)
7)مكتب اقم)1)زنقة مبروكة مراكش)

- 0000 )مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) بتاايخ) 1) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)828  1.

609I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE AT3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب اقم 15، املجمع املنهي ،اجزئة 

2 شااع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

STE AT3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب اقم 

15، املجمع املنهي ،اجزئة 2 شااع 

عالل الفا�شي، إقامة حرف ب، 

مراكش ب 0000  مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

133253

 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

AT3

أعمال) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

مواد) اجااة  بناء) أعمال  أو  متنوعة 

التركيعات) مقاول  العناء) ومواد 

الكهربائية أعمال السعاكة و)

ادفئة و اكييف الهواء

مكتب) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 2 ،اجزئة) املنهي) املجمع  (،15 اقم)

شااع عالل الفا�شي،)إقامة حرف ب،)

مراكش ب)0000 )مراكش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

2.500.000)داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

حداني) عزالدين  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

 370 اقم) اوه  حرف  (6 الشطر) ب:)

اامنصوات)0000 )مراكش املغرب

-)السيد ة))عمر فاضيل بصفته ا))
اسكجوا) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 

عمااة) مجموعة)  ) الكتبية  ابراج 
مراكش) ( 0000 املحاميد) (8 اقم) (80

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

»شركة ذات املسؤولية) (3 أ ت) (-

والكائن) شركة  بصفتها  املحدودة«)

مقرها اإلجتماعي ب:)مكتب اقم)15،)

عالل) شااع  (2 ،اجزئة) املنهي) املجمع 

  0000 ب) حرف  إقامة  الفا�شي،)

مراكش املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)133253

الدائم:) املمثل 

REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

حداني) عزالدين  السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)

 370 اقم) اوه  حرف  (6 الشطر) ب:)

اامنصوات)0000 )مراكش املغرب

فاضيل) عمر  السيد ة)) (-

بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)

ب:)اسكجوا ابراج الكتبية مجموعة)

  )عمااة)80)اقم)8)املحاميد)0000  

مراكش املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.133253

610I

FINCOSA MARRAKECH

QUINCAILLERIE IKHLASS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

FINCOSA MARRAKECH

شااع ععد الكريم الخطابي اقامة 

اقية عمااة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7 ، 0000 ، مراكش 

املغرب

 QUINCAILLERIE IKHLASS

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: مسيرة 1 

املركب الحضري اقم 118 - 0000  

مراكش املغرب.

»اجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.9897

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)26)يناير)2023)اقرا اجديد)

مدة مزاولة مهام املسير السيد لكسير)

محمد ملدة غير محدودة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (06 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)90   1

611I

LE PREMIER CONSEIL

MAGDAZ CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
MAGDAZ CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 6 
عمااة الزبيري زنقة بني مرين اقم 
2 الطابق االول - 0000  مراكش 

املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.11773

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام) (2022 نونبر) (15 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) (2.300.000«
 2. 00.000« إلى) داهم«) (100.000«
اقديم حصص) (: عن طريق) داهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (19 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)3850 1.
612I

LE PREMIER CONSEIL

GLOBALISM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اوسيع نشاط الشركة)

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
GLOBALISM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي اقم 9 3 
اجزئة سبادة 5 ملحاميد - 0000  
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مراكش املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.10 3 1

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

امت) (2022 دجنبر) (20 في) املؤاخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

من) املغرب  في  األموال  *استالم 

الخااج ووضبها اهن االشااة

*ااسال األموال للخااج

األموال) استقعال  أو  إاسال  (*

داخل املغرب ووضبها اهن االشااة

*)التجااة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

يناير) (20 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)3901 1.

613I

LE PREMIER CONSEIL

MOSLIME CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

MOSLIME CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املكتب 
اقم 13 عمااة النخيل شااع أم 

الربيع كليز مراكش 0000  مراكش 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.   29

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 نونبر) (07 في) املؤاخ 

املصادقة على):

امل�شي) حسن  السيد) ة)) افويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .250

السيد) ة)) لفائدة  حصة  ( .250

محمد امل�شي بتاايخ)07)نونبر)2022.

افويت السيد) ة))املحجوب امل�شي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .250

السيد) ة)) لفائدة  حصة  ( .250

محمد امل�شي بتاايخ)07)نونبر)2023.

امل�شي) عمر  السيد) ة)) افويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ( .250

السيد) ة)) لفائدة  حصة  ( .250

محمد امل�شي بتاايخ)07)نونبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

يناير) (05 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم) 1 3 1.

61 I

LE PREMIER CONSEIL

WADIA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

WADIA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

النهضة اقم 1175 ملحاميد - 0000  

مراكش املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.35515

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام) (2022 أكتوبر) (20 في) املؤاخ 

قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 

»1.190.000)داهم«)أي من)»10.000 

عن) داهم«) (1.200.000« إلى) داهم«)

إدماج احتياطي أو أاباح أو) (: طريق)

عالوات إصداا في اأف املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

دجنبر) (01 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2022)احت اقم)2082 1.

615I

CAUDEC CONSEIL

وي آر أيروسبيس املغرب
شركة املساهمة
افويت حصص

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

املغرب شركة) أيروسعيس  آا  وي 
املساهمة

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا  
الخامس) محمد  مطاا  طيكنوبول 
 27182 (- العيضاء) الداا  النواصر 

الداا العيضاء)املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي)
.386 11

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 غشت) (02 في) املؤاخ 

املصادقة على):
افويت السيد) ة))وي آا)-)1)حصة)
حصة) (2.995 أصل) من  اجتماعية 
لفائدة السيد) ة))كريستيا  بيير نويل)

كوانيل بتاايخ)02)غشت)2022.
افويت السيد) ة))وي آا)-)1)حصة)
حصة) أصل) 2.99) من  اجتماعية 
جو ) أوليفيي  السيد) ة)) لفائدة 
غشت) (02 بتاايخ) كوادااي  فرناند 

.2022
افويت السيد) ة))وي آا)-)1)حصة)
حصة) (2.993 أصل) من  اجتماعية 
بتاايخ) (- ميكاديف) لفائدة السيد) ة))

02)غشت)2022.
افويت السيد) ة))وي آا)-)1)حصة)
حصة) (2.992 أصل) من  اجتماعية 
لفائدة السيد) ة))ميكاكروم فرنسا)-)

بتاايخ)02)غشت)2022.
كريستوف) السيد) ة)) افويت 
حصة اجتماعية من أصل) (1 فاايال)
(- وي آا) حصة لفائدة السيد) ة)) (1

بتاايخ)02)غشت)2022.
افويت السيد) ة))ستيفا  فاايال)
1)حصة اجتماعية من أصل)1)حصة)
 02 بتاايخ) (- لفائدة السيد) ة))وي آا)

غشت)2022.

باسكال فاايال) افويت السيد) ة))
1)حصة اجتماعية من أصل)1)حصة)
 02 بتاايخ) (- لفائدة السيد) ة))وي آا)

غشت)2022.
 1 افويت السيد) ة))ديديي فاايال)
حصة) (1 حصة اجتماعية من أصل)
 02 بتاايخ) (- لفائدة السيد) ة))وي آا)

غشت)2022.
 1 برونو فاايال) افويت السيد) ة))
حصة) (1 حصة اجتماعية من أصل)
 02 بتاايخ) (- لفائدة السيد) ة))وي آا)

غشت)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 27 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

شتنبر)2022)احت اقم)839038.
616I

CAUDEC CONSEIL

وي آر أيروسبيس املغرب
إعال  متبدد القرااات

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
وي آا أيروسعيس املغرب »شركة 

املساهمة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 

طيكنوبول مطاا محمد الخامس 
النواصر الداا العيضاء - 27182 
النواصر الداا العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.386 11
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)02)غشت)2022
ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
مايلي:)قعول استقالة السادة باسكال)
كريستوف) فاايال،) ستيفا   فاايال،)
فاايال،) برونو  فاايال،) ديديي  فاايال،)

من مهامهم كأعضاء)مجلس اإلدااة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
نويل) بيير  كريستيا   السادة  تبيي  
كواني،)أوليفر جو  فرناند كوادااي،)
شركة وي آا،)ممثلة بالسيد باسكال)
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اإلدااة) مجلس  كأعضاء) فاايال 

املالية) السنوات  على  للمصادقة 

لغاية متم سنة)2025

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (: اقم) 1) بند 

مايلي:)مجلس اإلدااة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 27 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

شتنبر)2022)احت اقم)839038.

617I

CABINET HAMDI

JESSY TRANSPORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET HAMDI

 Avenue(Hassane(II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca

maroc

JESSY TRANSPORTS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 شااع 

أزموا - - الداا العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.301 59

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2023 يناير) (05 املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

معلغ) (JESSY TRANSPORTS

وعنوا ) داهم  (10.000 اأسمالها)

(- (- 10)شااع أزموا) مقرها اإلجتماعي)

الداا العيضاء)املغرب نتيجة ل):)الحل)

املعكر للشركة و اصفيتها.

و حدد مقر التصفية ب)10)شااع)

أزموا)-)0)الداا العيضاء)املغرب.)

و عي :

و) نامياف  موايس  السيد ة))

الراحة) (، شااع بوميي) (، (7 عنوانه ا))

املغرب) العيضاء) الداا  (0 أنفا) (، (3

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858570.

618I

الشركة املغربية ملراجبة الحسابات

BUROPA
إعال  متبدد القرااات

الشركة املغربية ملراجبة الحسابات
شااع الكوانيش 63 اقامة اليخت 

مدخل ب الطابق الخامس ، 
20000، الداا العيضاء املغرب

BUROPA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية اجزئة اقم 12 سيدي 
مبروف - - الدااالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

. 8311
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)31)دجنبر)2022
ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
مايلي:)قرا الشريك الوحيد الرفع من)
بمعلغ) للشركة  االجتماعي  الراسمال 
عشرة ماليي  داهم عن طريق اصداا)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (100.000
داهم للحصة محراة ومكتتعة) (100
داهم) (5.000.000 ليرافع من) بالربع 
طريق) عن  داهم  (15.000.000 الى)
للشريك) الجااي  الحساب  ادماج 

الوحيد
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
قرا الشريك الوحيد تبديل العند)6)و)

7)من القانو  االسا�شي
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
قرا الشريك الوحيد احديث القانو )

االسا�شي
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6 اقم) بند 
اودع الشريك الوحيد السيد) مايلي:)
معلغ) نقديا  بيريس  سيمو   جكوب 

15.000.000)داهم
على) ينص  الذي  (:7 اقم) بند 
في) الشركة  ااسمال  يحدد  مايلي:)
15.000.000)داهم مقسمة الى) معلغ)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (150.000
الشريك) باسم  مكتتعة  داهم  (100
الوحيد السيد جكوب سيمو  بيريس
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857810.
619I

cedre compta

فيطو أيمن
عقد تسيير حر ألصل اجااي) األشخاص)

املبنويو )
عقد تسيير حر ألصل اجااي

فيطو أيمن
قي) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
الغزاف) أعطى  (2023 فبراير) (01
التجااي) بالسجل  املسجل  عمر 
حق) بازاو  االبتدائية  باملحكمة  (7 
التسيير الحر لألصل التجااي الكائن)
(- 226)زنقة الرااحة أحداف أزاو) ب)
أزاو املغرب لفائدة الغزاف) (53100
 01 5)سنة ابتدئ من) املصطفى ملدة)
يناير) (31 في) انتهي  و  (2023 فبراير)
قيمته) شهري  معلغ  مقابل  (2028

000. )داهم.
620I

مكتب املحاسعة الصالحي

SOCIETE BENZA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب املحاسعة الصالحي
زنقة املدينة املنواة عمااة اليبقوبي 

الطابق الثالث الشقة اقم 6 ، 
60000، وجدة اململكة املغربية

SOCIETE BENZA TRANS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
ااغيو  زنقة ك1 اقم 39 حي املناا - 

60000 وجدة املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.26790

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
2022)اقرا حل) 05)دجنبر) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 SOCIETE BENZA الشريك الوحيد)
TRANS)معلغ اأسمالها)100.000,00 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 
39)حي) اقم) اجزئة ااغيو  زنقة ك1)
وجدة املغرب نتيجة) (60000 (- املناا)

ل):)1/)الفشل في استقطاب الزبناء.
2/الظرفية األقتصادية التي يمر)

منها القطاع.).
اجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
39)حي املناا)-) ااغيو  زنقة ك1)اقم)

60000)وجدة املغرب.)
و عي :

السيد ة))نبمة بنبدي و عنوانه ا))
بنبدي) عمااة  االستقالل  شااع 
الطابق السادف الشقة) 2 60000 

وجدة املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) بتاايخ) 2) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)20 2.
621I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

غوياميرا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR
BERAHHOU

 AV(ALLAL(EL(FASSI(IMM26 4EM
 ERTAGE(APP 29 PRES(D‘HOTEL

 MAJOREL(MARRAKECH ،
40000، marrakech(maroc

غوياميرا شركة ذات مسؤولية 



4003 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

الراحة عمااة 12-7 مخاميد مراكش 

- 0000  مراكش املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

132783

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (0 

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

غوياميرا.

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة والعناء
منبش عقااي

اجااة.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوا  

7-12)مخاميد مراكش) الراحة عمااة)

- 0000 )مراكش املغرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:

السيد اشيد اوالد لغراب):)1.000 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

لغراب) اوالد  اشيد  السيد 

 01 الخليل) حي  اسكجوا  عنوانه ا))
مراكش) ( 0000 مراكش) (117 اقم)

املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لغراب) اوالد  اشيد  السيد 

 01 الخليل) حي  اسكجوا  عنوانه ا))
مراكش) ( 0000 مراكش) (117 اقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (30 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)196  1.
622I

CABINET BOUZIDI

LARUCHE AUX DELICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب العوزيدي ص.ب 125 
الناظوا ، 62000، الناظوا املغرب
LARUCHE AUX DELICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي املطاا 
التجزئة السبادة الناظوا 62000 

الناظوا املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.23 63

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (10 املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
معلغ) (LARUCHE AUX DELICES
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي املطاا التجزئة)
الناظوا) (62000 الناظوا) السبادة 
املغرب نتيجة ل):)اوقف عن النشاط.
و حدد مقر التصفية ب حي املطاا)
 62000 الناظوا) السبادة  التجزئة 

الناظوا املغرب.)
و عي :

السيد ة))هناء)عزوزي و عنوانه ا))
حي بوحجاا ميضاا الدايوش)62000 
الناظوا املغرب كمصفي) ة))للشركة.
السيد ة))سمير مينواا و عنوانه ا))
حي بوحجاا ميضاا الدايوش)62000 
الناظوا املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالناضوا بتاايخ)08)فبراير)

2023)احت اقم)5297.
623I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

 INTERNATIONAL
 CONSULTING AND

SUPPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème(étage(Plataux
 Bureau(Hatim(n°02 rue(Melilia
VN(SAFI، 46000، SAFI(MAROC

 INTERNATIONAL
 CONSULTING AND SUPPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

 OFFICE اوطي  لدى شــركة
CONSULTING الرقم 23 البمااة 
02 الشقة 06 بالد الجد - 6000  

اسفي املغـــرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
13593

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
متعوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 INTERNATIONAL (: تسميتها)
.CONSULTING AND SUPPORT

اقديم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
املــواكعة) و  التدايب  و  االستشااات 
في مجال التحويل الصناعي و ادبير)

االعمــال).
اوطي ) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 OFFICE CONSULTING(لدى شــركة
الرقم)23)البمااة)02)الشقة)06)بالد)

الجد)-)6000 )اسفي املغـــرب.

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)
داهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 (: السيدة االسبــــد فــاطمة)
حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة االسبـــد فــاطمة عنوانه ا))
الفقيه) شــااع  (02 الــزنقة) (09 الرقــم)
  6000 الفردوف) حي  الهسكــواي 

اسفي املغـــرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة االسبـــد فــاطمة عنوانه ا))
الفقيه) شــااع  (02 الــزنقة) (09 الرقــم)
  6000 الفردوف) حي  الهسكــواي 

اسفي املغــرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (30 بتاايخ) بآسفي  االبتدائية 

2023)احت اقم)-.
62 I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

ALLALI RECYCLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE(MED(V(NR 15 ،
93100، FNIDEQ(MAROC

ALLALI RECYCLAGE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

محمد الخامس اقم 15 - 93100 
الفنيدق املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.29399
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 18)دجنبر) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
ALLALI RECYCLAGE)معلغ اأسمالها)
مقرها) وعنوا   داهم  (6.000.000
اإلجتماعي شااع محمد الخامس اقم)
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15 - 93100)الفنيدق املغرب نتيجة)
ل):)عدم احقيق الهدف االجتماعي.

شااع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 93100  -  15 اقم) الخامس  محمد 

الفنيدق املغرب.)
و عي :

الشهابي) البالي  ععد  السيد ة))
 10 زنقة) أغطاف  حي  عنوانه ا)) و 
الفنيدق) (93100  25 اقم) مكرا  أ 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
شااع) (: بالتصفية) املتبلقة  الوثائق 

محمد الخامس اقم)15)الفنيدق
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (16 بتاايخ) بتطوا   االبتدائية 

2023)احت اقم)0131.
625I

CABINET BOUZIDI

LACONSTRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BOUZIDI
عند مكتب العوزيدي ص.ب 125 
الناظوا ، 62000، الناظوا املغرب

LACONSTRI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شااع 
الجامبة البربية اقم 112 البروي 

الناظوا 62000 الناظوا املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.13 23

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 31)دجنبر) املؤاخ في)
LACONSTRI)شركة ذات املسؤولية)
 10.000 اأسمالها) معلغ  املحدودة 
داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع)
البروي) (112 اقم) البربية  الجامبة 
املغرب) الناظوا  (62000 الناظوا)

نتيجة لوقف النشاط.
و عي :

و) البعدالتي  محمد  السيد ة))
الناظوا) (62000 البروي) عنوانه ا))

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

شااع) وفي  (2022 دجنبر) (31 بتاايخ)

البروي) (112 اقم) البربية  الجامبة 

الناظوا)62000)الناظوا املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالناضوا بتاايخ)09)فبراير)

2023)احت اقم)5305.

626I

CABINET BOUZIDI

RAHIMEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BOUZIDI

عند مكتب العوزيدي ص.ب)125 

الناظوا)،)62000،)الناظوا املغرب

RAHIMEX)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي):)ب حي)
 62000 2)اقم) 6 )الناظوا) عاايض)

الناظوا املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي):)

.15383

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

2022)اقرا حل) 21)دجنبر) املؤاخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (RAHIMEX

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ)
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

 2 عاايض) حي  ب  اإلجتماعي  مقرها 
الناظوا) (62000 الناظوا) اقم) 6 )

املغرب نتيجة لتوقف عن نشاط.

و عي :

السيد ة))احمد احوتي و عنوانه ا))

دواا ايت احو إفرني الدايوش)62000 

الناظوا املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
وفي الناظوا) (2022 21)دجنبر) بتاايخ)

الناظوا)62012)الناظوا املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالناضوا بتاايخ)10)فبراير)

2023)احت اقم)5315.

627I

FLASH ECONOMIE

CALL CENTERONE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

اأسيس شركة

CALL CENTERONE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 اقم التقييد في السجل التجااي : 

32783

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

ام إعداد القانو ) (2022 دجنبر) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل  (

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

CALL CENTERONE

غرض الشركة بإيجاز مركز النداء

الحاجب) اإلجتماعي:شااع  املقر 

زنقة د اقم) 1)املحانيش)2)اطوا 

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة:99)سنة

 10000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسمة الى)100)حصة بقيمة)

100)داهم كالتالي

السيد مباد العلغيتي)100)حصة

والبائلية) الشخصية  :األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

السيد مباد العلغيتي عنوانه شااع)

ام) اقامة  الواياغلي  محند  البالمة 

القرى بلوك)6)اقم)1)اطوا 

املحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (18 بتاايخ) بتطوا   االبتدائية 

2023)احت اقم)2695

628I

RIM FINANCIAL

 FRANCO MAROCAIN DE
 CABLAGE ELECTRIQUE ET
ELECTRONIQUE ‹FMC2E

إعال  متبدد القرااات

RIM FINANCIAL
 COMPLEXE(MEHDI 248 BD
 EMILE(ZOLA 2 EME(ETAGE

N°9 BELVEDERE ، 20300، الداا 
العيضاء املغرب

 FRANCO MAROCAIN DE
 CABLAGE ELECTRIQUE ET

ELECTRONIQUE ’FMC2E »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: املجمع 
الصناعي ف ف ف ا م بوسكواة 

اجزئة اقم 9 - 20000 الداا العيضاء 
املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.111215
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)31)يناير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
720)حصة) مايلي:)املصادقة على بيع)
من) داهم  (100 فئة) من  اجتماعية 
الى شركة) طرف السيد ايري بروف 
16280حصة) و) (NEXTRONIC
من) داهم  (100 فئة) من  اجتماعية 
الى شركة) (TB INVEST طرف شركة)
الحصص) لتصعم  (NEXTRONIC
 1000 (: كالتالي) موزعة  االجتماعية 
 LA‘ لشركة) اجتماعية  حصة 
 SOCIETE DE FABRICATION
 2000 و) (, (ELECTONIQUE( ’SFE
 TB INVEST(حصة اجتماعية لشركة
لشركة) اجتماعية  حصة  و17000)

 NEXTRONIC
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 NEXTRONIC شركة) على  املوافقة 

كشريك جديد
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) بروف  ايري  السيد  استقالة 
مهامه كمسير للشركة وتبيي  السيد)
ياسي  اععوش مسيراوحيدا للشركة)
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قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
االسا�شي) القانو   صياغة  اعادة 

للشركة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

الراسمال االجتماعي
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

الحصص االجتماعية
على) ينص  الذي  (:15 اقم) بند 

مايلي:)تسمية املسير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)62 858.
629I

FLASH ECONOMIE

VENDEZ VOTRE VOITURE
إعال  متبدد القرااات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 VENDEZ VOTRE VOITURE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة آيت 
باعمرا  اقم 9  الطابق األا�شي 
بلفيدير - 20000 الدااالعيضاء 

املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
. 99767

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)06)أكتوبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
(- خالل) من  الشركة  غرض  تبديل 
(- املستبملة.) السيااات  وبيع  شراء)
الوساطة) (- خبرة وإصالح السيااات.)
السيااات.) مجال  في  واملشواة 
السيااات) غياا  قطع  في  التجااة  (-
العيع) ببد  ما  خدمة  (- ومستلزماتها.)

للسيااات.)
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجتماعي  املقر  احويل 
زاوية زنقة آيت باعمرا  و شااع محمد)

الشقة) (10 الخامس عمااة أ الطابق)

إلى) الدااالعيضاء) 03ـ1005) فضاء) (5
الطابق) ( 9 اقم) باعمرا   آيت  زنقة 

األا�شي بلفيديرالداا العيضاء

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
النظام) من  و) ) الفصول2) تبديل 

االسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 17 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)1932.

630I

CABINET CONIF SARL AU

 ATLANTIC GREEN TRADE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET CONIF SARL AU

 LOT(WAFFA(N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

 ATLANTIC GREEN TRADE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة في 

طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 61 شااع 

الال ياقوت زاوية مصطفى املباني 

الطابق الثاني اقم 62 - 0 201 الداا 

العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 58163

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2022)اقرا حل) 26)شتنبر) املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 ATLANTIC GREEN TRADE SARL

داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 

شااع) (61 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا  

املباني) مصطفى  زاوية  ياقوت  الال 

 201 0  -  62 اقم) الثاني  الطابق 

(: ل) نتيجة  املغرب  العيضاء) الداا 

عدم مزاولة أي نشاط منذ اأسيس)

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)61)شااع)
املباني) مصطفى  زاوية  ياقوت  الال 
الطابق الثاني اقم)62 - 0 201)الداا)

العيضاء)املغرب.)
و عي :

و) شهيد  الرزاق  ععد  السيد ة))
هللا) ععد  امللك  جامبة  عنوانه ا))
البربية) اململكة  جدة  (1111 اوال)

السبودية كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858327.

631I

مكتب التدبير البقااي و املحاسعة

 SOCIETE شركة بريبل ش م م
BRUBEL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
احويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب التدبير البقااي و املحاسعة
55 شااع موالي ادايس االول الشقة 

 ، 000  ، الصويرة املغرب
 SOCIETE شركة بريعل ش م م
BRUBEL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 

موكادوا بياش شااع محمد الخامس 
حي التالل الصويرة - 000   

الصويرة املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.3007

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام احويل) (2023 يناير) (01 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة موكادوا بياش شااع محمد) («
(- الصويرة) التالل  حي  الخامس 
000  )الصويرة املغرب«)إلى)»مكتب)
 --)مشؤوع حدائق دول دواا الغزوة)
الصويرة) (  000 (- الصويرة) مدينة 

املغرب)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالصويرة بتاايخ)15)فبراير)

2023)احت اقم)80/2023.

632I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

CHARIKAT SOFIX ADRAOUI
إعال  متبدد القرااات

 SOS GESTION COMPTABILITE

ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD

 OMAR(EL(IDRISSI(IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

 CHARIKAT SOFIX ADRAOUI

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: بقبة 36 

الزنقة 12 اجزئة جوهرة الطابق 

السفلي سيدي مومن - 02 20 

الدااالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.530163

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)26)أكتوبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

تشطيب السجل التجااي ببد احويل)

بقبة) البنوا   من  االجتماعي  املقر 

12)اجزئة جوهرة الطابق) الزنقة) (36

الدااالعيضاء) مومن  سيدي  السفلي 

قيادة) املرادسة  دواا  البنوا   الى 

سيدي) اقليم  الصفافبة  وجماعة 

سليما )

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

البنوا ) في  االجتماعي  املقر  اصعم 

دواا املرادسة قيادة وجماعة) (: التالي)

الصفافبة اقليم سيدي سليما )

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 31 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)57 856.

633I
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ACDEN

ازيريس ش.م
إعال  متبدد القرااات

ACDEN

 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage ،

20380، CASABLANCA(MAROC

ازيريس ش.م »شركة املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية MEDZالجرف االصفر 

اجزئة 32جماعة موالي ععد اهللا - - 

الجديدة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.18807

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)30)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

ملجلس) جدد  أعضاء) تبيي   مايلي:)

3)سنوات،)أي حتى نهاية) اإلدااة ملدة)

حسابات) في  سيبت  الذي  االجتماع 

في عام) 202  املنتهية  املالية  السنة 

ممثلة) (،SOTHEMA SA وهم شركة)

التازي،) ملياء) برادة،) أمي   بمحمد 

شركة مغرين) السيد محمد التازي،)

اشيد) موالي  بالسيد  ممثلة  ساال،)

اشيد) موالي  السيد  الشرقاوي،)
الشرقاوي،)و السيد ععاف زكااي

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اجتمع) الذي  اإلدااة  مجلس  عي  
التازي) ملياء) السيدة  اليوم  نفس  في 

ائيسة ملجلس اإلدااة والسيد موالي)

والسيد) عام  مدير  الشرقاوي  اشيد 

محمد التازي أمينا ملجلس اإلدااة.

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

قرا الجمع البام بطريقة استثنائية)

استمراا نشاط الشركة اغم خسااة)

¾)اأسمالها.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:00 اقم) بند 

مايلي:)00

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالجديدة بتاايخ)02)فبراير)

2023)احت اقم)29710.

63 I

GHIZLANE DOUBLANE

S.B.E.Z TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

GHIZLANE DOUBLANE
اقم 5 عمااة البعدي شااع محمد 

السادف ، 000 2، الجديدة املغرب

S.B.E.Z TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اقامة 

املستقعل عمااة اقم 8 شقة 83 - - 

الجديدة املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.18053

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا) (2023 فبراير) (06 في) املؤاخ 

ذات) شركة  (S.B.E.Z TRANS حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 اأسمالها) معلغ  الوحيد 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 

شقة) (8 اقامة املستقعل عمااة اقم)

83)-)-)الجديدة املغرب نتيجة لوقف)

النشاط.

و عي :

السيد ة))عزيزة صبيم و عنوانه ا))

الزمامرة) الغربية  عزوز  اوالد  دواا 

000 2)الجديدة املغرب كمصفي) ة))

للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

اقامة) وفي  (2023 فبراير) (06 بتاايخ)

 -  -  83 شقة) (8 املستقعل عمااة اقم)

الجديدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالجديدة بتاايخ)09)فبراير)

2023)احت اقم)29733.

635I

zakaria gestion snc 

YASMOU CONSTRUCT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset

maroc

YASMOU CONSTRUCT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 929 

اجزئة بلميلودي الخميسات املغرب 

15000 الخميسات -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

29681

 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

YASMOU CONSTRUCT

الترويج) غرض الشركة بإيجاز:) (-

ألي) واملعيبات  واملشتريات  البقااي 

مادة غير منقولة

 929 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

اجزئة بلميلودي الخميسات املغرب)

15000)الخميسات)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

ياسي  أحمد مشتاق) السيد ة)) (-

والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))

عنوانه ب:)0 1)شااع محمد الخامس)

15000)الخميسات املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-
 األشخاص املبنويو ):)

»شركة) (DEMBELE BVBA  -
بصفتها) املحدودة«) املسؤولية  ذات 
شريك والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)
 ELISABETHLAAN 92,2600 1082

بيركيم بلجيكا
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
ياسي  أحمد مشتاق) السيد ة)) (-
بصفته ا))QUALITE)والكائن عنوانه)
الخامس) محمد  شااع  (1 0 ب:)

15000)الخميسات املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.29681
636I

STE HTCPRO SARL

TERABYTE SOFTWARE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع اابع لشركة اجااية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC
TERABYTE SOFTWARE »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: مكتب 
اقم 12 الطابق األول إقامة بزنس 
سنتر شااع الحسن الثاني - 000 1 

القنيطرة املغرب.
»إغالق فرع اابع لشركة اجااية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.  607
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بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
اقرا) (2023 فبراير) (01 في) املؤاخ 
 TERABYTE إغالق فرع اابع لشركة)
 TERABYTE تسميته) (SOFTWARE
في) عنوانه  والكائن  (SOFTWARE
الطابق الرابع إقامة) (30 مكتب اقم)
(- الثاني) الحسن  شااع  سنتر  بزنس 

000 1)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ) 1)فبراير)

2023)احت اقم)339 9.
637I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CAPITAL SATURNE
إعال  متبدد القرااات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شااع سيدي ععد الرحما  
الشقة 1 ، 20200، الداا العيضاء 

املغرب
CAPITAL SATURNE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 332 شااع 
ابراهيم الروداني الطابق 5 الشقة 
21 إقامة الريحا  حي املباايف - - 

الداا العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: -.
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)31)دجنبر)2022
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
اأسمال) افع  الوحيد  الشريك  قرا 
داهم) (6.200.000 بمعلغ) الشركة 
ليصعم من)100.000)داهم حاليا إلى)
داهم،)عن طريق إجراء) (6.300.000
املحددة) الشركة  ديو   مع  مقاصة 

املقداا و املستحقة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تبديل النظام األسا�شي)
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند اقم)

مايلي:)وفقا ملا سعق

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858359.

638I

fiding(sarl

OUMATH MEK SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fiding(sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER(MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

OUMATH MEK SERVICE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 

13 3 زنقة  6 وجه عروف 50000 
مكناف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

58265
 26 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 OUMATH MEK SERVICE
اجااة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

لوازم املكتعة
اجااة أجهزة املبلومااية

التفاوض
اقم) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 50000 13 3)زنقة) 6)وجه عروف)

مكناف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
اسماء) اولحاج  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسيرة  بصفته ا))
13 3)زنقة) 6)وجه عروف) ب:)اقم)

50000)مكناف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
ذات) »شركة  اسماء) اولحاج  (-
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
والكائن) مسيرة  بصفتها  الوحيد«)
مقرها اإلجتماعي ب:)اقم)13 3)زنقة)
مكناف) (50000 عروف) وجه  (6 

املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)58265
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
اسماء) اولحاج  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
عروف) وجه  زنقة) 6) (3 13 اقم)

50000)مكناف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.58265
639I

RN NEGOCE

RN NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RN NEGOCE
89 زنقة ميشال دولوسبيطال طابق 

اقم 3 الصخوا السوداء الداا 
العيضاء ، 20000، الداا العيضاء 

املغرب
RN NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 89 زنقة 

ميشال دولوسبيطال طابق اقم 3 
الصخوا السوداء الداا العيضاء - 

20000 الدااالعيضاء املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
. 30201

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (10 املؤاخ في)
RN NEGOCE)شركة ذات مسؤولية)
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ)
وعنوا ) داهم  (10.000 اأسمالها)
ميشال) زنقة  (89 اإلجتماعي) مقرها 
الصخوا) (3 دولوسبيطال طابق اقم)
 20000 (- العيضاء) الداا  السوداء)
املغرب نتيجة لجائحة) الدااالعيضاء)

كواونا.
و عي :

السيد ة))أمي  لوستاد و عنوانه ا))
دولوسبيطال) ميشال  زنقة  (89
السوداء) الصخوا  (3 اقم) طابق 
الدااالعيضاء) (20000 الداا العيضاء)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
زنقة) (89 وفي) (2023 يناير) (10 بتاايخ)
 3 اقم) طابق  دولوسبيطال  ميشال 
(- العيضاء) الداا  السوداء) الصخوا 

20000)الدااالعيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 30 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم) 85636.
6 0I

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير

BODEGAS MORENITO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير
ساحة نفااا 3 اقامة سا  

فرانسيسكو - ط 2 اقم 9 ، 0 900، 
طنجة املغرب

BODEGAS MORENITO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 107 زنقة 
كسطييا شااع موالي يوسف زاوية 
ميموزا اقم 1 - 2 متجر اقم 21 

90000 طنجة املغرب.
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وفاة شريك
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 55
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)26)دجنبر)2022)ام اإلعالم)
الزين و اوزيع) بوفاة الشريك احمد 
لرسم) (

ً
اعبا الواثة  على  حصصه 

يونيو) 200  (06 في) املؤاخ  اإلااثة 
بالشكل األتي):

 75 (، الزين) ادايس  السيد ة))
حصة).

السيد ة))محمد الزين)،)75)حصة)
.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262311.

6 1I

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير

BODEGAS MORENITO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير
ساحة نفااا 3 اقامة سا  

فرانسيسكو - ط 2 اقم 9 ، 0 900، 
طنجة املغرب

BODEGAS MORENITO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 107 زنقة 
كسطييا 90000 90000 طنجة 

املغرب.
وفاة شريك

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 55

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)26)دجنبر)2022)ام اإلعالم)
بوفاة الشريك ادايس الزين و اوزيع)
لرسم) (

ً
اعبا الواثة  على  حصصه 

يناير) 200  (13 في) املؤاخ  اإلااثة 
بالشكل األتي):

 30 (، اولشكي) مليكة  السيد ة))
حصة).

السيد ة))خالد الزين)،)50)حصة).
  9 (، الزين) اضوا   السيد ة))

حصة).

 2 (، الزين) سميرة  السيد ة))
حصة).

السيد ة))لعنى الزين)،) 2)حصة).
 2 (، الزين) حسناء) السيد ة))

حصة).
السيد ة))كوثر الزين)،) 2)حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262311.
6 2I

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير

BODEGAS MORENITO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير
ساحة نفااا 3 اقامة سا  

فرانسيسكو - ط 2 اقم 9 ، 0 900، 
طنجة املغرب

BODEGAS MORENITO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 107 زنقة 
كسطييا شااع موالي يوسف زاوية 
ميموزا اقم 1 - 2 متجر اقم 21 

90000 طنجة املغرب.
وفاة شريك

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 55

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)26)دجنبر)2022)ام اإلعالم)
بوفاة الشريك محمد محمد ااشفي)
الحوزي و اوزيع حصصه على الواثة)
)لرسم اإلااثة املؤاخ في)21)مااف)

ً
اعبا

2018)بالشكل األتي):
 11 (، املبزيزي) الزهرة  السيد ة))

حصة).
ااشفي) سبيد  محمد  السيد ة))

الحوزي)،)9)حصة).
السيد ة))سباد ااشفي الحوزي)،)

 )حصة).
ااشفي) الحميد  ععد  السيد ة))

الحوزي)،)9)حصة).
السيد ة))اشيد ااشفي الحوزي)،)

9)حصة).
(، مريم ااشفي الحوزي) السيد ة))

 )حصة).

لطيفة ااشفي الحوزي) السيد ة))
،) )حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262311.
6 3I

كونسيلت هلب

MEMO STUDIOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

كونسيلت هلب
 Chakib(Arssalan(Etg 3 No 10

 TETOUAN Chakib Arssalan Etg
 3 No 10 TETOUAN، 93000،

Tétouan املغرب
MEMO STUDIOS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع بن 
حساين اقم 19 اطوا  93000 

اطوا  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

32787
 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

MEMO STUDIOS
وكالة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

اشهاا
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 93000 اطوا ) (19 بن حساين اقم)

اطوا )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

البلوي) اميصاء) السيد ة)) (-
والكائن) شريكة  بصفته ا)) املدغري 
عنوانه ب:)حي الشعاا شااع املرابطي )
 93102 الفنيدق) (07 شقة) اقم) 7)

الفنيدق املغرب
مو�شى) دافيد  بري�شي  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) مونتيال 
عنوانه ب:)6)فيتوايا داايف نواافيلد)
بيرمنغام ب31 2ج)B1 1BB)بيرمنغام)

اململكة املتحدة
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
املسؤولية) ذات  »شركة  (- (-
والكائن مقرها) (- بصفتها) املحدودة«)

اإلجتماعي ب:)-)-)-)-
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-
الدائم:) املمثل 
REPRESENTANT_PERMANENT

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
مو�شى) دافيد  بري�شي  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  بصفته ا)) مونتيال 
عنوانه ب:)6)فيتوايا داايف نواافيلد)
بيرمنغام ب31 2ج)B1 1BB)بيرمنغام)

اململكة املتحدة
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (19 بتاايخ)

.32787
6  I

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير

BODEGAS MORENITO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

مكتب املتني للمحاسعة و التدبير
ساحة نفااا 3 اقامة سا  

فرانسيسكو - ط 2 اقم 9 ، 0 900، 
طنجة املغرب

BODEGAS MORENITO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 107 زنقة 
كسطييا شااع ولي البهد اقامة داا 

الفرح 3 الطابق الثاني شقة  6 
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9000 طنجة املغرب.
وفاة شريك

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 55

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)26)دجنبر)2022)ام اإلعالم)
اوزيع) و  الزين  الشريك خليل  بوفاة 
لرسم) (

ً
اعبا الواثة  على  حصصه 

 2021 يوليوز) (19 في) املؤاخ  اإلااثة 
بالشكل األتي):

السيد ة))سناء)شهعو )،)7)حصة)
.

السيد ة))جانة الزين)،)25)حصة).
 6 (، الولشيكي) مليكة  السيد ة))

حصة).
السيد ة))اضوا  الزين)،) )حصة)

.
السيد ة))سميرة الزين)،)2)حصة).

السيد ة))لعنى الزين)،)2)حصة).
السيد ة))حسناء)الزين)،)2)حصة)

.
السيد ة))كوثر الزين)،)2)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (02 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262311.

6 5I

comptahagga

 GROUP LEHBIBA
COMMERCE IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

comptahagga
 guelmim(guelmim، 81000،

guelmim maroc
 GROUP LEHBIBA COMMERCE

IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي  8 
بلوك H اقم  6 البيو  70000 

البيو  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

  609

 31 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 GROUP LEHBIBA COMMERCE

IMMOBILIER
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي و التجااة البامة)
حي) 8  عنوا  املقر االجتماعي:) (-
 70000 البيو ) اقم) 6) (H بلوك)

البيو )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ابوزيد) أحمد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
حي االدااي شااع الحسن الثاني) ب:)

سطات)81300)سطات املغرب)
لنهى) ام  الشكاف  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
حي االدااي شااع الحسن الثاني) ب:)

سطات)81300)سطات املغرب
ابوزيد) لحعيعة  السيد ة)) (-
والكائن) مسيير  و  شريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)حي االدااي شااع الحسن)
الثاني سطات)81300)سطات املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
املسؤولية) ذات  »شركة  (0  -
والكائن مقرها) (0 بصفتها) املحدودة«)
اقم السجل) (0  0  0  0 اإلجتماعي ب:)
املمثل) (0 االقتضاء:) عند  التجااي 

الدائم:)0 
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

مسير) بصفته ا)) (0 السيد ة)) (-

والكائن عنوانه ب:)0 0 0 0

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.  609

6 6I

CABINET CAGECمكتب كاجيك

HOTEL DE LA COTE
إعال  متبدد القرااات

CABINET CAGECمكتب كاجيك

108, زنقة احال بن احمد 20320 

الداا العيضاء، 20320، الداا 

العيضاء املغرب

HOTEL DE LA COTE »شركة 

املساهمة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 59 شااع 

الكوانيش عي  الدئاب - 20052 

الدااالعيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.31635

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)25)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

سهم من السيد) (600 افويت) مايلي:)

السيد) لفائدة  ياسي   الزهراوي 

الزهراوي محمد

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

الزهراوي) السيد  استقالة  قعول 

ياسي  من منصعه كمدير و ابرئة دمته

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

بالتالي ام تغيير الفصل)7)من القانو )

األسا�شي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858335.

6 7I

أفرياط

Afriat d etancheite
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

شركة أفرياط 
 N5 G11 القرية السياحية جهة
وادي النخيل جنوب مراكش ، 

0060 ، مراكش املغرب
أفرياط شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي القرية 
السياحية n5 g11 جهة واد النخيل 
جنوبي مراكش - 0060  مراكش 

املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
131657

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في13 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)أفرياط.
غرض الشركة بإيجاز):)منع تسرب)

املياه إلى املنزل.
القرية) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
n5 g11)جهة واد النخيل) السياحية)
مراكش) ( 0060 (- مراكش) جنوبي 

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) افرياط  طه  السيد 
جهة واد) (n5 g11 القرية السياحية)
  0060 مراكش) جنوبي  النخيل 

مراكش مراكش.
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والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه ا)) افرياط  طه  السيد 

جهة واد) (n5 g11 القرية السياحية)

  0060 مراكش) جنوبي  النخيل 

مراكش مراكش

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

يناير) (13 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023

6 8I

BELGAZI ALI

 TAFARSIT MOLEM LUXURY

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

BELGAZI ALI

شااع امير موالي ععد هللا اقم 33 

- طعق 1 - اقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

 TAFARSIT MOLEM LUXURY

SARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21 مجمع 

مسنانة كولف GH5 القطبة 

البقااية 1 اقامة 21 الطابق 

الخامس اقم 119 . - 90000 طنجة 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.133959

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

امت) (2023 يناير) (30 في) املؤاخ 

املصادقة على):

افويت السيد) ة))محمد البرغوتي)

 58 أصل) من  اجتماعية  حصة  (28

حصة لفائدة السيد) ة))علي البرغوتي)

بتاايخ)30)يناير)2023.

افويت السيد) ة))محمد البرغوتي)

 58 أصل) من  اجتماعية  حصة  (15

البزيزة) السيد) ة)) لفائدة  حصة 

البرغوتي بتاايخ)30)يناير)2023.

افويت السيد) ة))محمد البرغوتي)
 58 أصل) من  اجتماعية  حصة  (15
كريمة) السيد) ة)) لفائدة  حصة 

البرغوتي بتاايخ)30)يناير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) بتاايخ) 1) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262780.

6 9I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

RUBAMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

الطابق الرابع شقة اقم 10 ب معنى 
اقم 30 مكا  فرحات حشاد شااع 
حسن 2 املدينة الجديدة ، 50000، 

مكناف املغرب
RUBAMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل اقم 
800 اجزئة البسااي  7 م ج 50020 

مكناف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

58269
 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

RUBAMO
العيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

بالتقسيط)\)التصديرو االستيراد
محل) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
ج) م  (7 البسااي ) اجزئة  (800 اقم)

50020)مكناف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الجلفي) يوسف  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
الطيب) اوالد  يوسف  اوالد  دواا  ب:)

62030)فاف املفرب
الجلفي) منصف  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
23)جوهرة) شقة) 2)عمااة جيم هاء)
مكناف) (50020 البسااي ) البسااي  

املفرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
ذات) »شركة  (RUBAMO  -
بصفتها) املحدودة«) املسؤولية 
مقرها) والكائن  املبنويو   أشخاص 
اجزئة) (800 اإلجتماعي ب:)محل اقم)
 50020  50020 ج) م  (7 البسااي )
عند) التجااي  السجل  اقم  املغرب 
يوسف) الدائم:) املمثل  (- االقتضاء:)

الجلفي)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الجلفي) يوسف  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
الطيب) اوالد  يوسف  اوالد  دواا  ب:)

62030)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.58269
650I

AMISFYS CONSULTING SARL AU

IYS IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 AMISFYS CONSULTING SARL
AU

الطابق الرابع شقة اقم 10 ب معنى 
اقم 30 مكا  فرحات حشاد شااع 
حسن 2 املدينة الجديدة ، 50000، 

مكناف املغرب

IYS IMPORT EXPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل اقم 
38 اجزئة ياسمينة ويسال  50080 

مكناف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

58271
 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 IYS تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

IMPORT EXPORT
-)غرض الشركة بإيجاز:)الخياطة)

\)التصدير واالستيراد
محل) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
ويسال ) ياسمينة  اجزئة  (38 اقم)

50080)مكناف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
أناف بابي بصفته ا)) السيد ة)) (-
  68 اقم) عنوانه ب:) والكائن  مسير 
 50080 ويسال ) الوحدة  اجزئة 

مكناف املفرب
الوااث) سبيدة  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))
 52 ب:)حي الرياض بالد حميش اقم)

ويسال )50080)مكناف املفرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
- IYS IMPORT EXPORT)»شركة)
بصفتها) املحدودة«) املسؤولية  ذات 
مقرها) والكائن  املبنويو   أشخاص 
اجزئة) (38 اقم) محل  اإلجتماعي ب:)
مكناف) (50080 ويسال ) ياسمينة 
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عند) التجااي  السجل  اقم  املغرب 
االقتضاء:)-)املمثل الدائم:)أناف بابي)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
أناف بابي بصفته ا)) السيد ة)) (-
  68 اقم) عنوانه ب:) والكائن  مسير 
 50080 ويسال ) الوحدة  اجزئة 

مكتاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.58271

651I

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

KAMBTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS
شااع 11 يناير عملية األطل�شي عمااة 
ف1 شقة اقم 7 مراكش ، 0070 ، 

مراكش املغرب
KAMBTP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنيت 

بزنس سانتر شااع مسلم اقامة بوكاا 
الطابق التالت شقة اقم  1 باب 
دكالة مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.132323

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام) (2023 يناير) في) 2) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
 CAPITAL«(900.000)داهم«)أي من«
عن) داهم«) (1.000.000« إلى) داهم«)
أو) نقدية  حصص  اقديم  (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)872  1.

652I

ائتمانية زهير

ESSAKINE FITNESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ائتمانية زهير

زنقة ابن عائشة عمااة باايس 

الطابق التالت مكتب اقم 11 كيليز 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب

ESSAKINE FITNESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

االحعاف صقر اقم 159 الطابق 

احت أا�شي داوديات 0000  

مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 

133163

 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ESSAKINE FITNESS

مستغل) غرض الشركة بإيجاز:) (-

لقاعة للرياضة

اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

االحعاف صقر اقم)159)الطابق احت)

أا�شي داوديات)0000 )مراكش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

عدنا ) السكي   السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)اجزئة االحعاف صقر اقم)

159 0000 )مراكش املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
عدنا ) السكي   السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
 159 اقم) االحعاف صقر  اجزئة  ب:)

0000 )مراكش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (23 بتاايخ)

.133163
653I

مستأمنة املتنبي للمحاسعة

BIN ELOUIDANE TRAVAUX
إعال  متبدد القرااات

مستأمنة املتنبي للمحاسعة
130 شااع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مالل املغرب
 BIN ELOUIDANE TRAVAUX
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: امشاط 
جماعة فم البنصر - 23000 بني 

مالل املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.5895

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)12)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الشكل) تغير  مع  حصص  افويت 

القانوني لشركة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة وتبيي  مسير جديد
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 اقم) بند 
التي) حصة)) ام افويت) 330) مايلي:)
ياسي ) الرزاق  ععد  السيد  يمتلكها 

لسيد الحسي  أخبي و ام تغير الشكل)

دات) شركة  من  لشركة  القانوني 

الى شركة دات) املسؤولية املحدودة 

املسؤولية دات الشريك الوحيد

على) ينص  الذي  (:12 اقم) بند 

ععد) املسير  استقالة  ببد  مايلي:)

السيد) تبيي   ام  ياسي   الرزاق 

الحسي  أخبي مسيرجديد لشركة و)

له جميع الصالحيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بعني مالل بتاايخ)07)فبراير)

2023)احت اقم)55 1.

65 I

CABINET RSF SARL

SODIANORD
إعال  متبدد القرااات

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE(EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

SODIANORD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: اقم  1 

الطابق االا�شي مجموعة 3 اجزئة 

النسيم املسيرة - - فاف املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

. 2613

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)10)ماي)2016

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

للشركة) االجتماعي  املقر  احويل 

اجزئة) (76 محل اقم) للبنوا  التالي:)

بنيس شااع محمد السادف فاف

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

االستيراد والتصدير) (: اضافة نشاط)

اوزيع الخضر والفواكه

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  القانو  االسا�شي

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
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بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
بالبنوا ) للشركة  االجتماعي  املقر 
بنيس) اجزئة  (76 اقم) محل  التالي:)

شااع محمد السادف فاف
على) ينص  الذي  (:3 اقم) بند 
االستيراد) (: التجااي) النشاط  مايلي:)

والتصدير اوزيع الخضر والفواكه
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  القانو  االسا�شي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
مااف) (31 بتاايخ) بفاف  التجااية 
2021)احت اقم)3/21 15, 330/17.
655I

LE PREMIER CONSEIL

 CENTER FOR LANGUAGE
 AND CULTURE OF
)MOROCCO(CLCM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  ممثل قانوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
 CENTER FOR LANGUAGE

 AND CULTURE OF
MOROCCO(CLCM) »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 

السبدية زنقة خالد ابن الوليد أمام 
مداسة الراهيعات كليز - 0000  

مراكش املغرب.
»تبيي  ممثل قانوني للشركة«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.39 79

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
واعبا) (2022 دجنبر) (21 في) املؤاخ 
تبيي ) اقرا  جدد  لتبيي  مسير ين))

املمثل ين))القانوني ين):)
-)الزبيري ابراهيم

 
-).)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

الكائن مقرها اإلجتماعي ب:).)-).).
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (27 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)169  1.

656I

FIDWAY CONSEIL

ELJAROUATI GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  ممثل قانوني للشركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE(L‘OLIVIER 1er
 ETAGE(APPT(N°2 (EN(FACE

 CAFE(LA(TERRASSE ، 50000،
MEKNES MAROC

ELJAROUATI GROUP »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: محل 
بالسفلي اقم  15 اجزئة العتول 
ويسال  - 50000 مكناف املغرب.

»تبيي  ممثل قانوني للشركة«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.55909
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
واعبا) (2022 نونبر) في) 2) املؤاخ 
تبيي ) اقرا  الحالي  املسير  الستقالة 

املمثل ين))القانوني ين):)
-)السيد الجرواطي محمد الحامل)
عدد) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

 DO 56730
 

-)مسيرا وحيدا لشركة الجرواطي)
كروب شركة ذات مسؤولية محدودة)
ذات الشريك الوحيد الكائن مقرها)
اقم) بالسفلي  محل  ب:) اإلجتماعي 
 50000 اجزئة العتول ويسال ) (15 

مكناف املغرب
عند) التجااي  السجل  اقم 

االقتضاء:)55909
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (10 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)130.

657I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

اوسماس كروب
إعال  متبدد القرااات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 1ER(ETAGE(NR 2 IMM 25 LOT
 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE(BMCI(AGADIR(TIKIOUINE،
80000، AGADIR(MAROC
اوسماف كروب »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: دواا 
الخربة سيدي طيب ايت عميرة 

اشتوكة ايت باها - 87100 اشتوكة 
ايت باها املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.27931
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)18)نونبر)2022
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
احويل التباونية الفالحية كمال الى)

شركة ذات مسؤولية محدودة)
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اعني تسمية جديدة للشركة
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

اوزيع االسهم بي  الشركاء
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

اعتماد نظام اسا�شي جديد للشركة
قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

تبيي  احمد واغي مدير للشركة
قراا اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

شروط املوافقة على الحسابات
قراا اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
تبطى الصالحيات للسيد احمد واغي
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)0:)الذي ينص على مايلي:)
كمال) الفالحية  التباونية  احويل 
(/ الى شركة ذات مسؤولية محدودة)
اوزيع) (/ اعني تسمية جديدة للشركة)
اعتماد نظام) (/ االسهم بي  الشركاء)
اسا�شي جديد للشركة)/)تبيي  احمد)
واغي مدير للشركة)/)شروط املوافقة)
تبطى الصالحيات) (/ على الحسابات)

للسيد احمد واغي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بانزكا   االبتدائية 

2023)احت اقم)323.
658I

CABINET CONIF SARL AU

 I.N.C.R SERVICES
IMPRESSION

إعال  متبدد القرااات

CABINET CONIF SARL AU
 LOT(WAFFA(N°244 ، 28810،
MOHAMMEDIA MAROC

 I.N.C.R SERVICES IMPRESSION
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: كم 7,2 
طريق الرباط عي  السعع - - الداا 

العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.378537

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في) 2)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
مايلي:)املوافقة على هعة حصة)00 6 
خليل) كسوف  السيد  طرف  من 
 B 672 0 الوطنية) العطاقة  اقم 
الحامل) سليم،) كسوف  السيد  إلى 
 BE 862232(للعطاقة الوطنية اقم

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة) لرأسمال  الجديد  التقسيم 
9600)حصة للسيد كسوف خليل ما)
 6 00 و) داهم  (960.000,00 يبادل)
حصة للسيد كسوف سليم ما يبادل)

0.000,00 6)داهم
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تبيي  السيد كسوف سليم كمسير)
للشركة الذي يقعل من خالل وضع)
اوقيبه باالشتراك مع املسير السابق)

السيد كسوف خليل.
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
9600)حصة للسيد كسوف خليل ما)
 6 00 و) داهم  (960.000,00 يبادل)
حصة للسيد كسوف سليم ما يبادل)

0.000,00 6)داهم
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على) ينص  الذي  (:16 اقم) بند 

كسوف) جديد  مسير  تبيي   مايلي:)

وضع) خالل  من  يقعل  الذي  سليم 

اوقيبه باالشتراك مع املسير السابق)

السيد كسوف خليل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858329.

659I

SAFOMAR DU NORD

ACHLOUCH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE(POSTAL

 TANGER DRISSIA N° 509

 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC

ACHLOUCH TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 87   حي 

املغوغة الكعيرة - 90000 طنجة 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.57817

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

امت) (2023 يناير) (16 في) املؤاخ 

املصادقة على):

عزيز عشلوش) افويت السيد) ة))

 100 حصة اجتماعية من أصل) (50

محمد) السيد) ة)) لفائدة  حصة 

العقتيت بتاايخ)16)يناير)2023.

عزيز عشلوش) افويت السيد) ة))

أصل) من  اجتماعية  حصة  (50

مباد) حصة لفائدة السيد) ة)) (100

العقتيت بتاايخ)16)يناير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (09 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)2108.

660I

seta communication

TH CALL CENTRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

seta communication

 N° 99 RUE(QADIA(AYYAD

 SETTAT(SETTAT، 26000،

SETTAT MAROC

TH CALL CENTRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 30 شااع 

احال املسكيني الطابق التاني 

البمااة 5 الدااالعيضاء 2000 

الدااالعيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 

569695

 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 TH تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 CALL CENTRE

مركز) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

النداء

-)عنوا  املقر االجتماعي:)30)شااع)

احال املسكيني الطابق التاني البمااة)

5)الدااالعيضاء)2000)الدااالعيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

بصير) بن  ععداملالك  السيد ة)) (-

والكائن) الشركة  مسير  بصفته ا))

 2000 الدااالعيضاء) ب:) عنوانه 

الدااالعيضاء)املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بصير) بن  ععداملالك  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

الدااالعيضاء) (2000 الدااالعيضاء)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 يناير) (26 بتاايخ)

.569695

661I

SERHOUAL ABDELKADER

فيب كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SERHOUAL ABDELKADER

 N 14 RUE(ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2EME(ETAGE(V.N

، 30000، FES(MAROC

فيب كاا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21 شقة 2 
زنقة عمر املختاا فاف املدينة فاف 

فاف 30000 فاف املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.29995

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2023)اقرا حل) 06)فبراير) املؤاخ في)

شركة ذات املسؤولية املحدودة فيب)

داهم) (500.000 اأسمالها) معلغ  كاا 

وعنوا  مقرها اإلجتماعي)21)شقة)2 
زنقة عمر املختاا فاف املدينة فاف)

فاف املغرب نتيجة ل) (30000 فاف)

الركود االقتصادي وانخفاض اقم) (:

املبامالت.

21)شقة) و حدد مقر التصفية ب)
2)زنقة عمر املختاا فاف املدينة فاف)

فاف)30000)فاف املغرب.)

و عي :

السيد ة))يطو نصيري و عنوانه ا))

الطابق الثالث) (8 30)شقة) عمااة او)
 50070 مكناف) الزيتو   اياض 

مكناف املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) بتاايخ) 1) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6192.

662I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 BUREAU D›ETUDE
STRATEGIQUE
إعال  متبدد القرااات

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شااع سيدي ععد الرحما  

الشقة 1 ، 20200، الداا العيضاء 

املغرب

 BUREAU D’ETUDE

STRATEGIQUE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 93 شااع 

ععد املومن الطابق 6 اقم 122 - - 

الداا العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: -.

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)12)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

احويل املقر االجتماعي)

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تبديل النظام األسا�شي)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
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على) ينص  الذي  اقم) :) بند 
 73 (: املقر االجتماعي للشركة) مايلي:)
1)زنقة كلو دو) مكرا شااع أنفا زاوية)
بروفونس الطابق)8)الشقة ف أ)801 

الداا العيضاء.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)82 858.

663I

Sara Facility Invest sarl

 SOCIETE DAR KOR
TRAVAUX

إعال  متبدد القرااات

Sara Facility Invest sarl
 Appt.8 Imm.2 Rue(Mansour

 Eddahbi(VN ، 50000، Meknès
Maroc

 SOCIETE DAR KOR TRAVAUX
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: اقم 60، 

اجزئة زين البابدين، الزيتو  - 
50.000 مكناف املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.  381

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)18)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
اجتماعية) حصة  (1000 بيع) مايلي:)
بحوزة االسمر محسن لفائدة قجوا )

مصطفى الذي قعل
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
محسن) االسمر  السيد  استقالة 
من مهامه كمسير للشركة و تسمية)
السيد قجوا  مصطفى مسيرا وحيدا)

للشركة
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
اإلمضاء) صالحيات  جميع  افويت 
مصطفى) قجوا   السيد  لفائدة 

بصفته مسيرا وحيدا للشركة
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

احيي  القانو  الداخلي للشركة.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

الذي ينص على) (:7 و) (6 بند اقم)
مايلي:)تغيير الشريك الوحيد

على) ينص  الذي  (:21 اقم) بند 
مايلي:)تغيير املسير و اإلمضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (27 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)27 .

66 I

STE ABOUALI TRANSFERT

STE ABOUALI TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

STE ABOUALI TRANSFERT
طريق ا   117 مستودع اقم  18 
حي سيدي فضول اراست انزكا  ، 

86350، انزكا  املغرب
 STE ABOUALI TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق ا  
117 مستودع اقم  18 حي سيدي 

فضول اراست انزكا  86350 
انزكا  -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
27923

 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

ABOUALI TRANSFERT
احويل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

األموال والخدمات البامة
طريق ا ) عنوا  املقر االجتماعي:)
حي سيدي) مستودع اقم) 18) (117
فضول اراست انزكا )86350)انزكا )

-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

10.000.000)داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):
البصاا) خالد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
انزكا ) اراست  اقم) 3) (832 زنقة)

86350)انزكا  املغرب
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

املبنويو ):-
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:
البصاا) خالد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
انزكا ) اراست  اقم) 3) (832 زنقة)

86350)انزكا )-
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.27923
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CABYOUCOM

MINALUXE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
MINALUXE TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا اوالد 
زياا قرية بنبودة سوق اابباء الغرب 
- 300 1 سوق اابباء الغرب املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.27505

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا) (2023 فبراير) (02 في) املؤاخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 MINALUXE الوحيد) الشريك  ذات 
 100.000 اأسمالها) معلغ  (TRANS
داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا)
اابباء) بنبودة سوق  قرية  زياا  اوالد 
الغرب) 300 1)سوق اابباء) (- الغرب)
قطاع) في  ازمة  (: ل) نتيجة  املغرب 

النقل.
و حدد مقر التصفية ب دواا اوالد)
الغرب) زياا قرية بنبودة سوق اابباء)
- 300 1)سوق اابباء)الغرب املغرب.)

و عي :
السيد ة))مينة القطبي و عنوانه ا))
سوق) بنبودة  قرية  زياا  اوالد  دواا 
اابباء) سوق  (1 000 الغرب) اابباء)

الغرب املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل اعليغ البقود و الوثائق)
زياا) اوالد  دواا  (: بالتصفية) املتبلقة 

قرية بنبودة سوق اابباء)الغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
الغرب) االابباء) بسوق  االبتدائية 
اقم) احت  (2023 فبراير) (07 بتاايخ)

.18/2023
666I

CABYOUCOM

ANKIMAR TRANS
إعال  متبدد القرااات

CABYOUCOM
 AV ABDELOUAHAB EL WARAK
 IMM(ACOINE 1 ERE(ETAGE(BUR
 N° 01 SOUK(EL(ARBAA، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
ANKIMAR TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: دواا 

الخناشة العحااة اوالد عياد سوق 
اابباء الغرب - 300 1 سوق اابباء 

الغرب املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.26739



4015 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)02)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حموميرة) الرحما   ععد  السيد  باع 
اجتماعية) حصة  خمسمائة) 500))

لفائدة السيدة سومية بباج.)
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى) محدودة  مسوولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسوولية محدودة ذات)

شريك واحد
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تبيي  وتسمية السيدة مسومية بباج)
واستقالة) للشركة  وحيدة  مسيرة 

السيد ععد الرحما  حموميرة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 اقم) بند 
مائة) للشركة معلغ قداه  واد  مايلي:)
الى) مقسمة  داهم  الف) 100000))
الف) 1000))حصة اجتماعية بقيمة)
السيدة) لفائدة  داهم  مائة) 100))

سومية بباج
على) ينص  الذي  (:15 اقم) بند 
بباج) سومية  السيدة  تبيي   مايلي:)

مسيرة وحيدة للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
الغرب) االابباء) بسوق  االبتدائية 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.23/2023
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COMPTAMED

NOVANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB(ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
NOVANA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
محمد بالفريج إقامة الهدى 

مجموعة2 عمااة 90 شقة 15 
سيدي مؤمن الداا العيضاء 20000 

الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
571769

 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

NOVANA
استيراد) غرض الشركة بإيجاز:) (-
واصدير واخزين الحعوب والعقوليات
االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-
الهدى) إقامة  بالفريج  محمد  شااع 
مجموعة2)عمااة)90)شقة)15)سيدي)
الداا) (20000 العيضاء) الداا  مؤمن 

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
املنتهى) جواد  السيد ة)) (-
والكائن) الوحيد  الشريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)حي املرف اشناد)5)أ زنقة)
العيضاء) الداا  (90070  12طنجة)

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
ذات) »شركة  (NOVANA  -
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد) الشريك  بصفتها  الوحيد«)
ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
الهدى) إقامة  بالفريج  محمد  شااع 

مجموعة2)عمااة)90)شقة)15)سيدي)
الداا) (20000 العيضاء) الداا  مؤمن 
العيضاء)املغرب اقم السجل التجااي)
عند االقتضاء:)-)املمثل الدائم:)جواد)

املنتهى)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
املنتهى) جواد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي املرف اشناد)5)أ زنقة) 12طنجة)

90070)الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.571769
668I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 STE ALPHA DE BATIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC
 STE ALPHA DE BATIMENT ET
TRAVAUX PUBLICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

الفرح اقم 7 مكتب بالسطم 23000 
بني مالل -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13669

 31 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 STE ALPHA DE BATIMENT ET

TRAVAUX PUBLICS
اشغال) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

متنوعة او العناء

اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

الفرح اقم)7)مكتب بالسطم)23000 

بني مالل)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)500.000 

داهم

 5.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

البالي) ععد  حافظي  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

اواير) ايت  اقم) 6) افوكت  اجزئة 

2050 )الحوز املغرب

محمد) حافظي  السيد ة)) (-

والكائن) مساعد  مسير  بصفته ا))

 7 اقم) الفرح  اجزئة  ب:) عنوانه 

23000)بني مالل املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

املسؤولية) ذات  »شركة  (0  -

والكائن مقرها) (0 بصفتها) املحدودة«)
اقم السجل) (0  0  0  0 اإلجتماعي ب:)

املمثل) (- االقتضاء:) عند  التجااي 

الدائم:)0 

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

البالي) ععد  حافظي  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

اواير) ايت  اقم) 6) افوكت  اجزئة 

2050 )الحوز املغرب

محمد) حافظي  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

اجزئة الفرح اقم)7 23000)بني مالل)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.13669

669I
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مكتب محاسعة

GOOD MINES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

مكتب محاسعة
عمااة 1  شقة 2 زنقة عالل بن ععد 
هللا ص.ب 200 الرشيدية ،  5200، 

الرشيدية املغرب
GOOD MINES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر 

ملبب كلميمة الرشيدية - - 
الرشيدية املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.13031

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 ماي) (16 في) املؤاخ 

املصادقة على):
ايت) احمد  السيد) ة)) افويت 
من) اجتماعية  حصة  (500 لحسن)
حصة لفائدة السيد) ة)) (500 أصل)
محمد املربوح بتاايخ)16)ماي)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 15 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)86/2023.
670I

WORK UP BUSINESS

TOP AIT NEGOCE
إعال  متبدد القرااات

WORK UP BUSINESS
59 شااع الزاقطوني الطابق 11 

الشقة 32 ، 20360، الداا العيضاء 
املغرب

TOP AIT NEGOCE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 59 شااع 
الزاقطوني الطابق 11 الشقة 32 - 

20360 الدااالعيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
. 89275

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)10)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 1000 افويت السيدة سباد لكعيري)
 1000 اصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد ععد املجيد آيت)

الزمزمي بتاايخ)10)يناير)2023
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) لكعيري  السيدة سباد  استقالة 

مهامها كمسيرة للشركة
على) ينص  الذي  (:3 اقم) قراا 
مايلي:)تبيي  السيد ععد املجيد آيت)
للشركة ملدة) الزمزمي كمسير جديد 

غيرمحدودة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ينص على) الذي  و7:) (6 اقم) بند 
و اأف مال) حصص الشركاء) مايلي:)

الشركة
على) ينص  الذي  (:13 اقم) بند 
مايلي:)تبيي ،)املدة وصالحيات اإلدااة)
على) ينص  الذي  (:16 اقم) بند 

مايلي:)التوقيع
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857258.

671I

marrakech(finance

N A GLOB ETUDES
إعال  متبدد القرااات

marrakech(finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
N A GLOB ETUDES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شقة 

اقم 10 الطابق الرابع عملرةادااا 2 
ايفرناج - - مراكش املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.108361

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)15)دجنبر)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ببيع) اويزي  نصرالدين  السيد  قام 
مااية) السيدة  لفائدة  حصة  (500

حراق
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
نصرالدين) الشركة  مسير  استقالة 
اويزي من منصعه وتبي  مسير جديد)

السيد الغازي ععد املجيد
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند اقم)
نصرالدين) السيد  بيع حصة  مايلي:)
السيدة) لفائدة  حصة  (500 اويزي)

مااية الحراق
على) ينص  الذي  اقم) 1:) بند 
لشركة) جديد  مسير  تبيي   مايلي:)

السيد الغازي ععد املجيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم) 187.

672I

STE ANGLE DE GESTION SARL

KOULALY COUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL
شااع أحمد الحريزي اجزئة 

التمسماني اقم 6 اقامة باايس- أ 
اطوا  ، 93000، اطوا  املغرب

KOULALY COUTURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 
الطوب الجماعة الترابية الزيتو  - - 

اطوا  مغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.292 9

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 فبراير) (10 في) املؤاخ 

املصادقة على):
مجيد الكواللي) افويت السيد) ة))
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.500
5.000)حصة لفائدة السيد) ة))سمير)

ابرهو  بتاايخ)10)فبراير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) االبتدائية بتطوا  بتاايخ) 1)

2023)احت اقم)2869.
673I

socomif sarl

KHACHA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمااة 35 شقة 

اقم 2 ، 000 1، القنيطرة املغرب
KHACHA IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موالي ععد البزيز شااع موالي ععد 

البزيز اقم   000 1 القنيطرة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
68183

 06 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

KHACHA IMMOBILIER
مكتب) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

اإلشااة لعيع أو اأجير البقااات
-)عنوا  املقر االجتماعي:)59)إقامة)
موالي ععد البزيز شااع موالي ععد)

البزيز اقم)  000 1)القنيطرة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)



4017 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

خشة) مصطفى  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
القا�شي) عرصة  ( 5 اقم) (312 زنقة)

000 1)القنيطرة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
 KHACHA IMMOBILIER  -
»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
شركة) بصفتها  الوحيد«) الشريك 
 59 ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
إقامة موالي ععد البزيز شااع موالي)
القنيطرة) (1 000 ععد البزيز اقم)  
عند) التجااي  السجل  اقم  املغرب 
الدائم:) املمثل  (68183 االقتضاء:)

مصطفى خشة)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
خشة) مصطفى  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
القا�شي) عرصة  ( 5 اقم) (312 زنقة)

000 1)القنيطرة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.68183

67 I

NAKHWA STYLE

NAKHWA STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

NAKHWA STYLE
 RUE 01N100JNANE(SERRAJ(FES

، 30000، FES(MAROC
NAKHWA STYLE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : زنقة 01 
اقم الداا 100 جنا  السراج فاف - 

30000 فاف املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.60229

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا حل) (2023 يناير) (03 املؤاخ في)
ذات) شركة  (NAKHWA STYLE
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد معلغ اأسمالها)10.000)داهم)
 01 زنقة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
اقم الداا)100)جنا  السراج فاف)-)
30000)فاف املغرب نتيجة لظروف)
ازمة) مخلفات  بسبب  اقتصادية 

كرونا).
و عي :

و) اعليوات  نادية  السيد ة))
 10 الداا) اقم  (6 زنقة) عنوانه ا))
فاف) (30000 تغات) حي  الضيبة 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
 01 وفي زنقة) (2023 يناير) (03 بتاايخ)
اقم الداا)100)جنا  السراج فاف)-)

30000)فاف املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6116.
675I

SAFIGEC

 ste SMART UNIVERSAL
SUPERVISION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

SAFIGEC
 RUE(IBN(TAYMIA(IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES(MAROC
 ste SMART UNIVERSAL
SUPERVISION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 8 
نقة اقم 399 الطابق التاني اجزئة 

جنة الزيتو  1 35000 فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
75  3

 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 ste SMART UNIVERSAL

 SUPERVISION
معيبات) غرض الشركة بإيجاز:) (-
التدايب املنهي اطوير أجهزة الكمعيوار
مكتب) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
8)نقة اقم)399)الطابق التاني اجزئة)

جنة الزيتو )1 35000)فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
البينية) الحصص  معلغ  (-
لها:) واقييم  لها  موجز  وصف  مع 

100.000)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الرزاق) ععد  فرحات  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
املهراز) ظهر  الشقة) ) عمااة  (22 ب:)

31000)فاف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
الطابق) (399 نقة اقم) (8 مكتب) (-
1)»شركة) التاني اجزئة جنة الزيتو )
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
الوحيد«)بصفتها مسير والكائن مقرها)
اإلجتماعي ب:)مكتب)8)نقة اقم)399 
الزيتو ) جنة  اجزئة  التاني  الطابق 
فاف املغرب اقم السجل) (35000  1
 75  3 االقتضاء:) عند  التجااي 

املمثل الدائم:)فرحات ععد الرزاق)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الرزاق) ععد  فرحات  السيد ة)) (-
مسير حر والكائن عنوانه) بصفته ا))
املهراز) ظهر  الشقة) ) عمااة  (22 ب:)

31000)فاف املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.75  3
676I

KAMA SERVICE

 STATION MASSIRA
DOUKKALA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

KAMA SERVICE
شقة اقم 2 إقامة أميرة سيدي بنوا 

، 350 2، سيدي بنوا املغرب
 STATION MASSIRA DOUKKALA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: محطة 
شيل شااع الجيش امللكي سيدي 
بنوا - 350 2 سيدي بنوا املغرب.
»اجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.  3
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)06)فبراير)2023
مهام) مزاولة  مدة  اجديد  اقرا 

املسيرين ملدة:)غير محدودة سنوات.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  بنوا  بسيدي  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)279.
677I

 AAFIR(AUDIT(&(CONSULTING(MOROCCO

sigle A2CM sarl

TROKOTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 AAFIR(AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شااع فاف ، اكن ابن طفيل ، إقامة 
دياموند، الطابق األول ، مكتب اقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
TROKOTEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
مبركات أنوال اقم 16 الطابق 

األا�شي اقم 3 - اطوا  -
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إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
329 3

 09 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

TROKOTEL
أعمال) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
والسعاكة) الكهربائية  التركيعات 

والتكييف
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الطابق) (16 اقم) أنوال  مبركات 

األا�شي اقم)3)-)اطوا )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))محمد أعافر بصفته ا))
ب:) عنوانه  والكائن  مسير  شريك 
شااع كابول زنقة القمرداب)1)اقم)2 

93000)اطوا  املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
مسؤولية) ذات  »شركة  (- (-
الوحيد«) الشريك  ذات  محدودة 
اإلجتماعي) مقرها  والكائن  (- بصفتها)
-)اقم السجل التجااي عند) (- (- (- ب:)

االقتضاء:)-)املمثل الدائم:)-)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
أعافر) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
شااع كابول زنقة القمرداب)1)اقم)2 

93000)اطوا  املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.329 3

678I

COMPTAMED

VANA STYLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB(ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC
VANA STYLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

محمد بالفريج إقامة الهدى 
مجموعة2 عمااة 90 شقة 15 

سيدي مؤمن الداا العيضاء 20000 
الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571773
 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 VANA(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

STYLE
اوزيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

كافة املنتجات الغذائية
االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-
الهدى) إقامة  بالفريج  محمد  شااع 
مجموعة2)عمااة)90)شقة)15)سيدي)
الداا) (20000 العيضاء) الداا  مؤمن 

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الحجراوي) بولبيش  السيد ة)) (-
الشريك) بصفته ا)) اللطيف  ععد 
حي) ب:) عنوانه  والكائن  الوحيد 
طنجة) (90070 طنجة) بوخالف 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
ذات) »شركة  (VANA STYLE  -
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
والكائن) الشريك  بصفتها  الوحيد«)
محمد) شااع  ب:) اإلجتماعي  مقرها 
مجموعة2  الهدى  إقامة  بالفريج 
مؤمن) سيدي  (15 شقة) (90 عمااة)
20000)الداا العيضاء) الداا العيضاء)
عند) التجااي  السجل  اقم  املغرب 
بولبيش) املمثل الدائم:) (- االقتضاء:)

الحجراوي ععد اللطيف)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الحجراوي) بولبيش  السيد ة)) (-
مسير) بصفته ا)) اللطيف  ععد 
بوخالف) حي  ب:) عنوانه  والكائن 

طنجة)90070)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.571773
679I

COMPTAMED

ANAZIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COMPTAMED
 BAB(ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA
 ، 200000، CASABLANCA

MAROC

ANAZIA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 82 شااع 
ععد املومن زنقة سمية اقامة 

شهرزاد 1 الطابق 3 اقم 13 الداا 
العيضاء 20000 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
571371

 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ANAZIA
استيراد) غرض الشركة بإيجاز:) (-
واصدير واخزين الحعوب والعقوليات
 82 االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-
شااع ععد املومن زنقة سمية اقامة)
الداا) (13 اقم) (3 الطابق) (1 شهرزاد)

العيضاء)20000)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الحجراوي) بولبيش  السيد ة)) (-
الشريك) بصفته ا)) اللطيف  ععد 
حي) ب:) عنوانه  والكائن  الوحيد 
طنجة) (90070 طنجة) بوخالف 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
- ANAZIA)»شركة ذات مسؤولية)
الوحيد«) الشريك  ذات  محدودة 
مقرها) والكائن  الشريك  بصفتها 
شااع ععد املومن) (82 اإلجتماعي ب:)
الطابق) (1 زنقة سمية اقامة شهرزاد)
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3)اقم)13)الداا العيضاء)20000)الداا)
العيضاء)املغرب اقم السجل التجااي)
الدائم:) املمثل  (- االقتضاء:) عند 

بولبيش الحجراوي ععد اللطيف)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الحجراوي) بولبيش  السيد ة)) (-
مسير) بصفته ا)) اللطيف  ععد 
بوخالف) حي  ب:) عنوانه  والكائن 

طنجة)90070)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.571371
680I

marrakech(finance

ARGANA PROFILE
إعال  متبدد القرااات

marrakech(finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
ARGANA PROFILE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: الفردوف 
ج ه 1 ف 25 شقة اقم   الولفة - - 

الداا العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.113595

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)09)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قام السيد ععد هللا اغلى ببيع)250  

حصة لسيد الصديق عمااي
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
قامت السيدة فاطنة افيق ببيع)750 

حصة لسيد الصديق عمااي
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
من) اغلى  هللا  ععد  السيد  استقالة 
السيد) وتبيي   شركة  مسير  منصعه 

الصديق عمااي مسير وحيد لشركة
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

من) لشركة  القانوني  الشكل  تغير 

الى) محدودة  مسؤولية  دات  شركة 

شركة دات مسؤولية محدودة دات)

شريك وحيد)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

ينص على) الذي  و7:) (6 اقم) بند 
اصعم السيد الصديق عمري) مايلي:)

ااسمال) من  حصة  (5000 يملك)

الشركة

على) ينص  الذي  (:15 اقم) بند 
تبيي  السيد الصديق عمااي) مايلي:)

مسير وحيد لشركة

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

شركة) هو  لشركة  اللقانوني  الشكل 

دات مسؤولية محدودة دات شريك)

وحيد)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 85791.

681I

COMPTAMAR EXPERTISE

EZOR CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc

EZOR CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 21 الضحى 

01 عمااة EQ عي  السعع - العيضاء 

-

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572235

 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 EZOR(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

CAR

اأجير) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

السيااات بدو  سائق

 21 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

(- عي  السعع) (EQ عمااة) (01 الضحى)

العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

الحيداوي) اشيد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

البرنو�شي) اقم) 5) (6 حي طااق زنقة)

20000)العيضاء)املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

مسؤولية) ذات  »شركة  (- (-

الوحيد«) الشريك  ذات  محدودة 

اإلجتماعي) مقرها  والكائن  (- بصفتها)

-)اقم السجل التجااي عند) (- (- (- ب:)

االقتضاء:)-)املمثل الدائم:)-)

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الحيداوي) اشيد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

البرنو�شي) اقم) 5) (6 حي طااق زنقة)

20000)العيضاء)املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.572235

682I

COMPTAMED

NEW FINN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COMPTAMED

 BAB(ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 200000، CASABLANCA

MAROC

NEW FINN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 82 شااع 

ععد املومن زنقة سمية اقامة 

شهرزاد 1 الطابق 3 اقم 13 الداا 

العيضاء 20000 الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571373

 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 NEW بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

FINN

اوزيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

كافة املنتجات الغذائية

 82 االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-

شااع ععد املومن زنقة سمية اقامة)
الداا) (13 اقم) (3 الطابق) (1 شهرزاد)

العيضاء)20000)الداا العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
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املنتهى) جواد  السيد ة)) (-
والكائن) الوحيد  الشريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)حي املرف اشناد)5)أ زنقة)

 12طنجة)90070)طنجة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
ذات) »شركة  (NEW FINN  -
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
والكائن) الشريك  بصفتها  الوحيد«)
شااع ععد) (82 مقرها اإلجتماعي ب:)
شهرزاد) اقامة  سمية  زنقة  املومن 
العيضاء) الداا  (13 اقم) (3 الطابق) (1
اقم) املغرب  العيضاء) الداا  (20000
(- االقتضاء:) عند  التجااي  السجل 

املمثل الدائم:)جواد املنتهى)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
املنتهى) جواد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي املرف اشناد)5)أ زنقة) 12طنجة)

90070)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.571373

683I

THK CONSULTING

CENTERSEND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

THK CONSULTING
 N°5 ,Rue(Ghassan(kanafani
 Espace jardin lala Meryem
 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC
CENTERSEND شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 
الطابق التالت ملكية البنبرة  2 

.13 شااع ععد الكريم بنجلو  فاف 
الجديد فاف 30000 فاف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

75 31
 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

CENTERSEND
-)غرض الشركة بإيجاز:)االشهاا

برمجة املبلوميات
مكتب) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
البنبرة) 2  ملكية  التالت  الطابق 
.13)شااع ععد الكريم بنجلو  فاف)

الجديد فاف)30000)فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
محمد) الدومي  السيد ة)) (-
الوحيد) املساهم  و  مسير  بصفته ا))
اجزئة) (571 اقم) والكائن عنوانه ب:)
املستقعل املسيرة فاف)30000)فاف)

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
محمد) الدومي  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
املسيرة) املستقعل  اجزئة  (571 اقم)

فاف)30000)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.75 31
68 I

TANGER ACTIF

TANGER ACTIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

TANGER ACTIF
5 1 شااع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،90000 ، 28 الرابع شقة

Maroc
TANGER ACTIF شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
منصوا الدهبي اقامة مايسيل 

الطابق 6 اقم 73 طنجة 90000 
طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

1335 5
 05 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

TANGER ACTIF
إدااة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

البقااات
والترويج لها وأعمال العناء

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
مايسيل) اقامة  الدهبي  منصوا 
 90000 طنجة) (73 اقم) (6 الطابق)

طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

التغدويتي) زيد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

بلجيكا)0 3326)بلجيكا بلجيكا
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
التغدويتي) زيد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

بلجيكا)0 3326)بلجيكا بلجيكا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2022 دجنبر) (29 بتاايخ)

.1335 5
685I

HASSAN LAHMINE

MAISON D›ARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

جنا  أيت اموا
جماعة أيت اموا دواا أوداية 

لكوحال  مراكش ، 0000 ، مراكش 
املغرب

MAISON D’ARBRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا علي 
ابن إعيش ملرابطي  سبادة 0000  

مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
133081

 13 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

MAISON D’ARBRE
النجااة) غرض الشركة بإيجاز:) (-
و) بالخشب  البصرية  و  التقليدية 
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االملنيوم
-)عنوا  املقر االجتماعي:)دواا علي)
  0000 ابن إعيش ملرابطي  سبادة)

مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
قمشا ) عزيز  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))
إعيش) ابن  علي  دواا  ب:) عنوانه 
  0000 مراكش) سبادة  ملرابطي  

مراكش املغرب)
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
قمشا ) عزيز  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
دواا علي ابن إعيش ملرابطي  سبادة)

مراكش)0000 )مراكش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (16 بتاايخ)

.133081
686I

طومااوك

طوماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

طومااوك
شااع الغواا اقامة الياسمي  اقم 
ب020 سيدي مومن ، 0 206، 

الداا العيضاء املغرب
طومااوك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

الغواا اقامة الياسمي  اقم ب020 

سيدي مومن - 20630 الداا 
العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 0  65
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2023)اقرا حل) 01)فبراير) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 اأسمالها) معلغ  طومااوك 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 
اقم) الياسمي   اقامة  الغواا  شااع 
ب020)سيدي مومن)-)20630)الداا)
فسخ) (: ل) نتيجة  املغرب  العيضاء)
عقد التسيير بسوق السالمة بسيدي)
الدي من أجله) مومن الداا العيضاء)
أسست الشركة وعدم وجود العديل)

املناسب..
شااع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اقم ب020  الياسمي   اقامة  الغواا 
سيدي مومن.)-)20630)الداا العيضاء)

املغرب.)
و عي :

ميلود البلوي العلغيتي) السيد ة))
زنقة)   (2 اجزئة االما ) و عنوانه ا))
الداا) (206 0 87)سيدي مومن) اقم)
العيضاء)املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
شااع) (: بالتصفية) املتبلقة  الوثائق 
اقم ب020  الياسمي   اقامة  الغواا 

سيدي مومن.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 85866.

687I

ائتمائية املحاسعة

DENTAL VIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ائتمائية املحاسعة
شااع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شعوط اقم  1 ، 90000، طنجة 

املغرب

DENTAL VIE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية شااع 
ولي البهد و شااع املسيرة اقامة 
سفيا  اقم 27 90000 طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

1216 7
 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
نونبر)2021)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

DENTAL VIE
اجااة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
واملنتجات) األسنا   طب  منتجات 

الصيدالنية وشعه الطعية
زاوية) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
شااع ولي البهد و شااع املسيرة اقامة)

سفيا  اقم)27 90000)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الحفيظ) ععد  ابن  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) حليم 
اقامة) البهد  ولي  شااع  ب:) عنوانه 
سفيا  اقم)58 90000)طنجة املغرب
الحفيظ) ععد  ابن  السيد ة)) (-
مسير) و  شريك  بصفته ا)) سااة 
شااع ولي البهد) والكائن عنوانه ب:)
اقامة سفيا  اقم)58 90000)طنجة)

املغرب
الحفيظ) ععد  ابن  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) سمية 
اقامة) البهد  ولي  شااع  ب:) عنوانه 
سفيا  اقم)58 90000)طنجة املغرب
امينة) الشيكر  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

شااع ولي البهد اقامة سفيا ) (122
اقم)58 90000)طنجة املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-
 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الحفيظ) ععد  ابن  السيد ة)) (-
سااة بصفته ا))مسير والكائن عنوانه)
ب:)شااع ولي البهد اقامة سفيا  اقم)

58 90000)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2021 نونبر) (09 بتاايخ)

.1216 7

688I

AM EXPERTISE

غمات ريال اسيت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AM EXPERTISE
 BD MOHAMED V PASSAGE 97

 GALLINARI 1ERE(ETAGE 97
 BD MOHAMED V PASSAGE
 GALLINARI 1ERE(ETAGE،

20000، CASABLANCA(MAROC
غمات ايال اسيت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 97 

 BD MOHAMED V PASSAGE
 GALLINARI 1ERE(ETAGE 20000

- CASABLANCA
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571229
 19 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
غمات) بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

ايال اسيت
التطوير) -)غرض الشركة بإيجاز:)

البقااي
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 97 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 BD MOHAMED V PASSAGE
 GALLINARI 1ERE ETAGE 20000

- CASABLANCA
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))السيد محسن غمات)
والكائن) شريك  بصفته ا)) اوزاني 
املبروكة) حي  (، طنجة) ب:) عنوانه 
طنجة) (20000  .8 اقم) (، (2 شااع) (،

املغرب
السيدة فاطمة أمغر) السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
طنجة)،)حي املبروكة)،)شااع)2)،)اقم)

8. 20000)طنجة املغرب
غمات) مناا  اآلنسة  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) اوزاني 
املبروكة) حي  (، طنجة) ب:) عنوانه 
طنجة) (20000  .8 اقم) (، (2 شااع) (،

املغرب
غمات) أويام  اآلنسة  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) اوزاني 
املبروكة) حي  (، طنجة) ب:) عنوانه 
طنجة) (20000  .8 اقم) (، (2 شااع) (،

املغرب
غمات) ياسر  السيد  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) اوزاني 
املبروكة) حي  (، طنجة) ب:) عنوانه 
طنجة) (20000  .8 اقم) (، (2 شااع) (،

املغرب
غمات) ملك  اآلنسة  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) اوزاني 
املبروكة) حي  (، طنجة) ب:) عنوانه 
طنجة) (20000  .8 اقم) (، (2 شااع) (،

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

املسؤولية) ذات  »شركة  (xx  -
املحدودة«)بصفتها)xx)والكائن مقرها)
اقم) (xx xx xx xx ب:) اإلجتماعي 
 xx السجل التجااي عند االقتضاء:)

 xx(:املمثل الدائم
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))السيد محسن غمات)
والكائن) مسير  بصفته ا)) اوزاني 
املبروكة) حي  (، طنجة) ب:) عنوانه 
طنجة) (90000  .8 اقم) (، (2 شااع) (،

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)

.571229
689I

ديوا  األستاذ محمد اللغميش

انتهاء عقد تسيير حرألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون)

انتهاء عقد التسيير الحر لألصل 
اجااي

سجل اجااي مقيد لدى املحكمة 
التجااية بطنجة احت عدد عدد: 

.81802
الحر) التسيير  عقد  على  بناًء) (
املبرم بي ) (2011 يونيو) (21 املؤاخ في)
السيد ة)):)الحسي  العخااي الحامل)
 L76 6 (اقم الوطنية  للعطاقة   ة))
 بصفته ا))مالك ة))لألصل التجااي))

و السيد ة)):)مصطفى القدواي)
)الحامل) ة))للعطاقة الوطنية اقم)

 K23688 
بالبنوا ) مسيرا ة))  بصفته ا))
الكائن) التجااي  لألصل  حرا ة)))
املنظر) اجزئة  طنجة،) (: بالبنوا )
الطابق) (،1 اقم) (،E زنقة) الجميل،)
أ ) ببد  املسجد،) جهة  االا�شي 
اافق) وقد  القانونية،) مداه  استوفى 
انتهاء) ببد  االنهاء) على  املتباقدا  
املدة املحددة اافاقا بموجب البقد)
سنوات،) خمس  في  الذكر  السالف 
وقد) (،2011 ابتدئ من فاام يوليوز)
ام اجديد مدة التسيير الحر ضمنيا)

الى غاية ااايخ)31)دجنبر)2022،)وفق)
ما هو معي  في املحرا البرفي املؤاخ)
والذي بموجعه) (2023 فبراير) (02 في)
عقد التسيير الحر) (- ام فسخ وانهاء)
و) (81802 عدد:) التجااي  لالصل 
املسجل بالسجل التجااي باملحكمة)
التجااية بطنجة ام إنهاء)هذا البقد)

بحلول األجل املحدد بي  الطرفي 

690I

CABINET RSF SARL

ASSISTANCE COACHING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE(EL(YOSR, AV(DES
 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC
 ASSISTANCE COACHING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي جزء ب 
اقم 1, 5 زنقة مرموشة اقامة شروق 

الطابق الثاني االطلس 30000 
فاف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

75  1
 20 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ASSISTANCE COACHING
اإلاشاد) غرض الشركة بإيجاز:) (-

والتدايب واالستشااات
-)عنوا  املقر االجتماعي:)جزء)ب)
اقم)1, 5)زنقة مرموشة اقامة شروق)
الطابق الثاني االطلس)30000)فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))ملياء)اوزاني بصفته ا))

شااع) ب:) عنوانه  والكائن  مسيرة 

سايس) فاف  حدائق  اقامة  بنزات 
فاف) (30000  2 الزهوا) (71 اقم) (2

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))ملياء)اوزاني بصفته ا))

مسير والكائن عنوانه ب:)شااع بنزات)
اقامة حدائق فاف سايس)2)اقم)71 

الزهوا)2 30000)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.75  1

691I

SAGASUD

 WALID PRESTIGIA

TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SAGASUD

شااع االمير موالي ععد هللا اقم 23 

 LAAYOUNE، 70000،  البيو

LAAYOUNE املغرب

 WALID PRESTIGIA TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 268 

اجزئة االمل 2 70000 البيو  -
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إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

   77
 26 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
WALID PRESTIGIA TRANSPORT
نشاط) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
نقل) والدولي  الوطني  الطرقي  النقل 
العضائع اجااة عامة استيراد واصدير)
مالحي) صناعي  اجااي  نشاط  كل 

وخدماتي
-)عنوا  املقر االجتماعي:)اقم)268 

اجزئة االمل)2 70000)البيو )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99)سنة
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))وليد الريوي بصفته ا))
شريك ومسير والكائن عنوانه ب:)حي)
ايت ملول) (86350 القليبة) موايس 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))وليد الريوي بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)حي موايس)

القليبة)86350)ايت ملول املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (30 بتاايخ)

.   77
692I

SAGASUD

IRSSM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SAGASUD

شااع االمير موالي ععد هللا اقم 23 

 LAAYOUNE، 70000،  البيو

LAAYOUNE املغرب

IRSSM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

البودة الشطر 10 اقم 2292 - 

البيو  -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

  589

 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

IRSSM

نشاط) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

النقل الطرقي الوطني والدولي النقل)

الطرقي للعضائع اجااة عامة استيراد)

صناعي) اجااي  نشاط  كل  واصدير 

مالحي وخدماتي

اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 -  2292 اقم) (10 الشطر) البودة 

البيو )-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99)سنة

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

انضام) محمد  السيد ة)) (-
والكائن) ومسير  شريك  بصفته ا))
 80000 انزا) اداات  حي  ب:) عنوانه 

اكادير املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
انضام) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي اداات انزا)80000)اكادير املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)

.  589

693I

SAGASUD

AYOMAN TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAGASUD
شااع االمير موالي ععد هللا اقم 23 
 LAAYOUNE، 70000،  البيو

LAAYOUNE املغرب
AYOMAN TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القدف 

اجزئة الراحة اقم 51  - 70000 
البيو  املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.327 9
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
2023)اقرا حل) 08)فبراير) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 AYOMAN TRANS(الشريك الوحيد
داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القدف)
 70000  -   51 اقم) الراحة  اجزئة 
اوقف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيو  

نشاط الشركة بصفة نهائية.

حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -   51 اقم) الراحة  اجزئة  القدف 

70000)البيو  املغرب.)
و عي :

و) الديب  ابراهيم  السيد ة))
البيو ) (70000 البيو ) عنوانه ا))

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)029 .
69 I

expert comptable

 STE NADOR GRANIT Sarl
- A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

expert comptable
nador ، 62000، nador(maroc

 STE(NADOR(GRANIT(Sarl - A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
مودير  برومو - اقم 18 - سلوا  

62000 الناظوا -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
25283

 31 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

NADOR GRANIT Sarl - A.U
شراء) (- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

وبيع الرخام والجرانيت.)
-)قطع وتشكيل الرخام والجرانيت.)

-)استيراد و اصدير.
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اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
سلوا ) (- (18 اقم) (- برومو) مودير  

62000)الناظوا)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
أالمغير) مد  حسي   السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 -  18 اقم) (- برومو) مودير   اجزئة 

سلوا )62000)الناظوا املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
أالمغير) مد  حسي   السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 -  18 اقم) (- برومو) مودير   اجزئة 

سلوا )62000)الناظوا املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.25283
695I

FIDUCIARE COMPTABLITE

ste suissa
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدااك خطٍإ

استدااك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األابباء الغرب ، 300 1، 

سوق األابباء الغرب املغرب
ste suissa شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 

اكريجات قيادة سيدي بوبكر الحاج 

- - سوق األابباء الغرب املغرب.
بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدااك 
الرسمية عدد)5756)بتاايخ)22)فبراير)

.2023
التجااي) السجل  اقم  (: من) بدال 

27107)بدال من)27127
السجل) في اقم  وقع خطأ  (: يقرأ)

التجااي
العاقي بدو  تغيير.

696I

excofi

 GREEN WORLD
INNOVATION GRW

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

excofi
الشق 3 عمااة لحعابي شااع الجوال  

ليدو فاف ، 31000، فاف املغرب
 GREEN WORLD INNOVATION

GRW شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
ععو ايسة - 000 3 ااونات املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1293
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 28)دجنبر) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 GREEN WORLD الشريك الوحيد)
معلغ) (INNOVATION GRW
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
مقرها اإلجتماعي حي اوالد ععو ايسة)
(: ااونات املغرب نتيجة ل) (3 000  -

ضبف املعيبات)//)أزمة).
و حدد مقر التصفية ب حي اوالد)

ععو ايسة)-)000 3)ااونات املغرب.)
و عي :

السيد ة))كريم هداجي و عنوانه ا))
 1 الشقة) ل  البمااة  الفتم  اقامة 
برشيد املغرب) (26100 اجزئة الربيع)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (10 االبتدائية بتاونات بتاايخ)

2023)احت اقم)80.

697I

Valoris Partners

CHWAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

Valoris Partners
 Bureau(N°14, 3ème(étage,

 immeuble(soft(city(oasis, 2 et
 4 rue(Abou(Dhabi ، 20410،

casablanca maroc
CHWAZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ملنطقة 

 lot 119 BP 31 الصناعية داا بوعزة
- - الداا العيضاء املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.115677
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام) (2023 يناير) (25 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) (2.000.000«
 3.000.000« إلى) داهم«) (CAPITAL«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  داهم«)
مع ديو  الشركة املحددة املقداا و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 01 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858580.

698I

FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL AU

UK FOOD PRODUCERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HANSALI SARL
AU

20 شااع املتنبي الطابق األول بني 

مالل ، 23000، بني مالل املغرب

UK FOOD PRODUCERS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

الصعاح اقم 5 الطابق السفلي بني 

مالل 23000 بني مالل -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13703

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 UK تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

FOOD PRODUCERS

-)غرض الشركة بإيجاز:)مطبم

اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

بني) السفلي  الطابق  (5 الصعاح اقم)

مالل)23000)بني مالل)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

حسن) محمد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

اقامة البركة)1)عمااة)6)شقة)15)حي)

الفرح القرية)11000)سال املغرب

حفيظ) اضا  محمد  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
البمااة اقم ج اقام شم�شي) اقم) 2)

امااة) (12000 زياد) ابن  طااق  شااع 

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)



4025 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
حسن) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقامة البركة)1)عمااة)6)شقة)15)حي)

الفرح القرية)11000)سال املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.13703
699I

جو اوطو سانتر

جو اوطو سانتر
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

جو اوطو سانتر
مجموعة ك زنقة 200 اقم 205 
االلفة ، 20220، الداا العيضاء 

املغرب
جو اوطو سانتر شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املجموعة 

ك الزنقة 200 اقم 205 االلفة 
20220 الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

5690 3
 05 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
جو) تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

اوطو سانتر
اصالح) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

السيااات
االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 205 اقم) (200 الزنقة) املجموعة ك 

االلفة)20220)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-
داهم

-)معلغ الحصص النقدية:)10.000 
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)1)داهم،)

-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
البيادي) جواد  السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
اقامة) (1 عمااة د) (3 اقم) عنوانه ب:)
هرهواة) البابد  سيدي  الشببي 

0 120)امااة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
البيادي) جواد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
اقامة الشببي) (1 عمااة د) (3 اقم) ب:)
0 120)امااة) سيدي البابد هرهواة)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (17 بتاايخ)

.5690 3
700I

FIDUPLUS

SMV CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUPLUS
355 شااع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 اقم 112 ، 20150، 
الدااالعيضاء املغرب

SMV CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 محج 
مير السلطا  الطابق األول الشقة 
اقم 3 الداا العيضاء 20160 الداا 

العيضاء املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
567 31

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 SMV (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONSULTING
ادايب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

انمية الشخصية,اإلاشاد النف�شي.
26)محج) (: عنوا  املقر االجتماعي)
الشقة) األول  الطابق  السلطا   مير 
الداا) (20160 العيضاء) الداا  (3 اقم)

العيضاء)املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم كالتالي:
 100 (: شمننكو) مااينا  السيدة 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة مااينا شمننكو عنوانه ا))

كيمععو)99123)كيمععو اوسيا.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مااينا شمننكو عنوانه ا))

كيمععو)99123)كيمععو اوسيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 02 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)-.
701I

FLASH ECONOMIE

EL-KOUAA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées
 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

EL-KOUAA CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

الكويت اقم 272 - 93000 اطوا  
املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.30763
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام احويل) (2023 يناير) (10 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 93000  -  272 اقم) الكويت  »شااع 
جيعوتي) »شااع  إلى) املغرب«) اطوا  
 93000 (- التوابل) مكرا  (32 اقم)

اطوا  املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2023)احت اقم)388.

702I

FLASH ECONOMIE

EDEN EMPIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

EDEN EMPIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة

اقم التقييد في السجل التجااي : 
32871

في) مؤاخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

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

مسؤولية محدودة
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 EDEN تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

EMPIRE
الترويج) بإيجاز  الشركة  غرض 

للبقاا
املقر اإلجتماعي:شااع بن حساين)

اقم)19)اطوا 
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أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة:99)سنة

 100000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم،)مقسم الى)1000)حصة بقيمة)

100)داهم كالتالي

السيد بالل عال�شي)500)حصة

السيد محمد اثري)500)حصة)

والبائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة

السيد بالل عال�شي
السيد محمد اثري

املحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (06 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2023)احت اقم)2809

703I

centre(d‘affaires(sicilia

EL HASSANI DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

centre(d‘affaires(sicilia

vn(safi ، 46000، safi(maroc

EL HASSANI DESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بلوك ب 
اقم 19 زا عمااة 2 ب د الجيش 

امللكي - 6000  اسفي املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.9339

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2023 يناير) (06 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 EL HASSANI الوحيد) الشريك 

 100.000 اأسمالها) معلغ  (DESIGN

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي بلوك)
ب د الجيش) (2 زا عمااة) (19 ب اقم)

6000 )اسفي املغرب نتيجة) (- امللكي)

ل):)عدم اوفر سوق الشغل.

و حدد مقر التصفية ب بلوك ب)
اقم)19)زا عمااة)2)ب د الجيش امللكي)

- 6000 )اسفي املغرب.)

و عي :
و) الجليل  نوا  احمد  السيد ة))
حي) (16 املجموعة) (165 عنوانه ا))
املغرب) اسفي  ( 6000 الرياض)

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بآسفي  االبتدائية 

2023)احت اقم)13 1.
70 I

اواو افريك إكسعير

BINAF BIOMEDICALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

اواو افريك إكسعير
اقم 256 شااع اإلداي�شي، اجزئة 
صوفيا الوادة، اااكة مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب
BINAF BIOMEDICALE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر اقم 
MGS-04 NOUR(SAKAN(GH4-

C -MGS12 اااكة - مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

133217
في مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
 27)يناير)2023)اقرا اأسيس شركة)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 BINAF(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

BIOMEDICALE
ااجر) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
واملنتجات) الصيدليات  مستلزمات 

شعه الصيدالنية وشعه الطعية
متجر) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 MGS-0  NOUR SAKAN اقم)
GH -C -MGS12)اااكة)-)مراكش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-
الشركة)99 سنة)).

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

برداك) الفضيلي  السيد ة)) (-

والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))

عنوانه ب:)اجزئة االزهاا فيال اقم)11 

اااكة)0130 )مراكش املغرب

-)السيد ة))نهيلة برداك بصفته ا))

ب:) عنوانه  والكائن  مسير  شريكة 

اااكة) (11 اقم) فيال  االزهاا  اجزئة 

0130 )مراكش املغرب

برداك) ابتهال  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))

اااكة) (11 اجزئة االزهاا فيال اقم) ب:)

0130 )مراكش املغرب

بواوطي) عائشة  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))

اااكة) (11 اجزئة االزهاا فيال اقم) ب:)

0130 )مراكش املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

برداك) الفضيلي  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

اااكة) (11 اجزئة االزهاا فيال اقم) ب:)

0130 )مراكش املغرب

-)السيد ة))نهيلة برداك بصفته ا))

اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 

  0130 اااكة) (11 اقم) فيال  االزهاا 

مراكش املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.133217

705I

ائتمانية املحاسعة والقانونية والضريبية سكينة

PPS INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ائتمانية املحاسعة والقانونية 
والضريبية سكينة

153 زنقة ابن خزيمة 153 زنقة ابن 
خزيمة، 90000، طنجة املغرب

PPS INNOVATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
املنصوا بن عامر شااع الدايسية 

الطابق الثالث اقم 06 طنجة 
90000 طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 9 3

بمقت�شى عقد موثق مؤاخ في)27 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 PPS تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

INNOVATION
اصنيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
استيراد) للعناء) املبدنية  البناصر 
واصدير جميع املبدات أو املواد التي)
ادخل بشكل معاشر أو غير معاشر في)

الكائن أعاله.
-)التجااة.

البمليات) جميع  (، عام) بشكل  (-
التجااية والصناعية واملالية واألوااق)
املالية والبقااية التي يمكن أ  تبزز)

اطوا الشركة.
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الدايسية) شااع  عامر  بن  املنصوا 
الطابق الثالث اقم)06)طنجة)90000 

طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)500.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

500.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
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-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)
الطعيبيو ):)

لحيانتي) سبيدة  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريكة والكائن عنوانه ب:)
إقامة م ف كمال بااك مركز عمااة)

اقم)8 28810)املحمدية املغرب
الكعوحي) الحق  ععد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
 7 مجموعة) (1 الضخامة) دياا  ب:)
 28810 19)الشالالت) 6 )اقم) عمااة)

املحمدية املغرب
مسغم) املهدي  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
إقامة التظامن الكولي  فيال اقم) ب:)
28810)املحمدية) 11)يناير) 35)شااع)

املغرب
مسغم) أيوب  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 29672  861 اقم) (02 شمس املدينة)
العيظاء) مليل  ايط  حجاج  سيدي 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الكعوحي) الحق  ععد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
 7 مجموعة) (1 الضخامة) دياا  ب:)
 28810 19)الشالالت) 6 )اقم) عمااة)

املحمدية املغرب
مسغم) املهدي  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 35 إقامة التظامن الكولي  فيال اقم)
املحمدية) (28810 يناير) (11 شااع)

املغرب
مسغم) أيوب  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 29672  861 اقم) (02 شمس املدينة)
العيظاء) مليل  ايط  حجاج  سيدي 

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.13 9 3
706I

FINAUDIT

SHIRAZ IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
SHIRAZ IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي  15. 

بن مسيك سيدي عثما  املنطقة 
الصناعية حي موالي اشيد - 20000 

الداا العيضاء املغرب.
افع اأسمال الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.180729

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام) (2023 فبراير) (03 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
 CAPITAL«(900.000)داهم«)أي من«
داهم«) (1.000.000« إلى) داهم«)
مقاصة مع ديو ) إجراء) (: عن طريق)
الشركة املحددة املقداا و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858852.
707I

KHOUYI BADIA

STE RAMEDAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناف ، 50000، مكناف املغرب

STE RAMEDAL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 27 
الطابق 2 اجزىة الفتم 2 اوالل 

50000 مكناف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

58257
 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 RAMEDAL SARL
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي
اقم) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
اوالل) (2 اجزىة الفتم) (2 الطابق) (27

50000)مكناف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بوكطيعة) اكرم  السيد ة)) (-
والكائن) وشريك  مسير  بصفته ا))
عمااة) 12  (7 شقة) ب  ب:) عنوانه 
مكناف) (50000  1 اوالل) اياض 

املغرب
بوكطيعة) عادل  السيد ة)) (-
والكائن) وشريك  مسير  بصفته ا))
 2 الفتم) اجزئة  (51 اقم) عنوانه ب:)

اوالل)50000)مكناف املغرب
بوكطيعة) هشام  السيد ة)) (-
والكائن) وشريك  مسير  بصفته ا))
 2 الفتم) اجزئة  (27 اقم) عنوانه ب:)

اوالل)50000)مكناف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بوكطيعة) اكرم  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
ب شقة)7)عمااة) 12)اياض اوالل)1 

50000)مكناف املغرب
بوكطيعة) عادل  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم)51)اجزئة الفتم)2)اوالل)50000 

مكناف املغرب

بوكطيعة) هشام  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم)27)اجزئة الفتم)2)اوالل)50000 

مكناف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.58257

708I

PLANETE VIS

PLANETE VIS
إعال  متبدد القرااات

PLANETE VIS
اقم 150 مكرا دواا اوالد حمو اوالد 

الطيب طريق ايموزاا، 30050، 
فاف اململكة املغربية

PLANETE VIS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: اقم 150 
مكرا دواا والد حمو اوالد الطيب 

طريق ايموزاا 30050 فاف اململكة 
املغربية.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.25953
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)16)يناير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
 1500 محمد) بناني  السيد  افويت 
حصة اجتماعية لفائدة السيد قمري)

محمد
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) محمد  بناني  السيد  استقالة 
مهمة تسيير الشركة و تسليمه اإلبراء

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
مسيرا) محمد  قمري  السيد  تبيي  

للشركة مع االمضاء
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) اإلجتماعي  املقر  احويل 
بالد مقرا  حي) (2 زنقة) (19 »اقم) من)
مكرا) (150 اقم) (« إلى) املصلى فاف«)
طريق) الطيب  اوالد  حمو  والد  دواا 

ايموزاا فاف«
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قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
األسا�شي) القانو   صياغة  إعادة 

للشركة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير املقر اإلجتماعي للشركة
الذي ينص على) (:7 و) (6 بند اقم)
لحصص) الجديد  التوزيع  مايلي:)

الشركاء)و اأف مال الشركة)
بند اقم)16:)الذي ينص على مايلي:)
مسيرا) محمد  قمري  السيد  تبيي  

جديدا للشركة ملدة غير محدودة)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم) 620.

709I

AMJ MANAGEMENT

CFI Trans Sarl
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االاد  اقامة يامنة 2 الطابق 
االول اقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
CFI Trans Sarl شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
الرو�شي اقامة النيل مجمع ص 06ب 

- 90000 - طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 955

 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 CFI تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

Trans Sarl

النقل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
املحلي والدولي للعضائع للغير

والخدمات) والتصدير  االستيراد 
اللوجستية

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الرو�شي اقامة النيل مجمع ص)06ب)

- 90000)-)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ابا بصفته ا)) اسماء) السيد ة)) (-
شريكة و مسيرة والكائن عنوانه ب:)
 5 ا) النخيل  مركب  العالية  طنجة 
طابق)3)اقم) 8)طنجة)90000)طنجة)

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
ابا بصفته ا)) اسماء) السيد ة)) (-
طنجة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
العالية مركب النخيل ا)5)طابق)3)اقم)

 8)طنجة)90000)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.13 955
710I

FLASH ECONOMIE

 CONSTRUCTION
SOLIDEMENT PLANS

إعال  متبدد القرااات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 CONSTRUCTION

SOLIDEMENT PLANS »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 316 
اجزئة لينا الطابق 2 مكتب اقم   و 
5 سيدي مبروف 20280 - 20280 

الداا العيضاء املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.5 8625

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)06)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  االجتماعي  املقر  احويل 
316)اجزئة لينا الطابق)2)مكتب اقم)
الداا) (20280 5)سيدي مبروف) و) ( 
العيضاء)إلى اقامة فال جولي اقم)27 
الطابق)2)زنقة فرانسوا بونسااد داب)

غلف الداا العيضاء
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
استيراد) الى  الشركة  غرض  اوسيع 

واصدير جميع مواد العناء
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

احديث النظام األسا�شي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 02 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)553 .
711I

JURISMAG SARL

 PARFUMERIE SECRET DE
BEAUTE AIN SEBAA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع اابع للشركة

JURISMAG SARL
5، زنقة بلياد ، إقامة عمرا ، 
 مقابل املداسة االبتدائية ععد 

املومن)، الشقة اقم 5 ، 20390، 
الداا العيضاء املغرب

 PARFUMERIE SECRET DE
BEAUTE AIN SEBAA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 

كونـتـنـونـطـال، جاليري مرجا ، املحل 

اقم 22 - 20000 الداا العيضاء 

املغرب.

إنشاء فرع اابع للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.106869

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في)01)دجنبر)2022)اقرا إنشاء)

و) (- فرع اابع للشركة احت التسمية)

(، (B28 اقم) املحل  بالبنوا   الكائن 

(- -)مراكش) املركز التجااي كااي إد )

مراكش املغرب و املسير من) ( 0000

و) جلو   بن  اشيد  السيد ة)) طرف 

السيد محمد ندير بن جلو .

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 30 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

دجنبر)2022)احت اقم)852588.

712I

ععد الرحما  اععيبي

 STE FIDUCIAIRE

COMPUTARE
شركة التضامن

احويل الشكل القانوني للشركة

عدال ايما 

607 ديوا جداد سدي بابا ، 

50000، مكناف املغرب

 STE FIDUCIAIRE COMPUTARE

شركة التضامن

و عنوا  مقرها االجتماعي 607 ديوا 

جداد سدي بابا - 50000 مكناف .

احويل الشكل القانوني للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.23797

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام احويل) (2023 يناير) (07 املؤاخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

التضامن«)إلى)»شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (02 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)502.

713I
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Cabinet(Comptable(Marzofid

 BEST QUAD EVASION SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 BEST QUAD EVASION SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مزااع 

دواا زطولة جماعة امازوزت سيدي 
ععدهللا غيات دائرة أيت أوايرإقليم 

الحوز 2050  مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
133209

 13 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 BEST بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

QUAD EVASION SARL AU
اأجير) (• غرض الشركة بإيجاز:) (-
والدااجات) الرباعية  املركعات 
النااية والبربات التي اجرها الدواب)
والدااجات) والدااجات  والجمال 

العخااية ومتنوعة
والخدمات) باملبدات  التنزه 

الضرواية أو غيرها.
بالسياحة) املتبلقة  الخدمات  (•

واالستشااات في)/)وانظيم األحداث
مزااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
دواا زطولة جماعة امازوزت سيدي)
ععدهللا غيات دائرة أيت أوايرإقليم)

الحوز)2050 )مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 
داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))أنس بلقائد بصفته ا))
والكائن) الوحيدومسير  املساهم 
عنوانه ب:)كليطا ديكمعو)27)أايا الف)

بلماف)35000)الف بلماف إسعانيا
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))أنس بلقائد بصفته ا))
كليطا) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
 35000 أايا الف بلماف) (27 ديكمعو)

الف بلماف إسعانيا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.133209
71 I

Cabinet(Comptable(Marzofid

CAFE MACAO GREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
CAFE MACAO GREEN شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي بدا1 
املسيرة دالطابق السفلي قطبة 

اقم86  مراكش 0000  مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 

133231

 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 CAFE بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

MACAO GREEN

مقهى) (• غرض الشركة بإيجاز:) (-

(، وجعة خفيفة) (، وجعات سريبة) (،

غرفة شاي)،)وجعات سريبة).

بدا1  االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

قطبة) السفلي  دالطابق  املسيرة 
اقم86 )مراكش)0000 )مراكش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

أحسي ) معااك  السيد ة)) (-

الوحيدومسير) املساهم  بصفته ا))

النخيل2  اجزئة  والكائن عنوانه ب:)

مراكش) ( 0000 اااغة) الرقم787)

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

أحسي ) معااك  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

اااغة) الرقم787) النخيل2) اجزئة 

0000 )مراكش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.133231

715I

FIDULATIMO

 SOLUSCOPE TRANS SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،

20400، CASABLANCA(MAROC

 SOLUSCOPE TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 23 شااع 

عقعة ابن نافع الحي املحمدي الداا 

العيضاء 20570 الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572067

 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

SOLUSCOPE TRANS SARL AU

النقل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

غير) لألمتبة  والدولي  الوطني 

املصحوبة بذويها لحساب الغير)

للسلع) والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغير)

-)عنوا  املقر االجتماعي:)23)شااع)

عقعة ابن نافع الحي املحمدي الداا)

العيضاء)20570)الداا العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
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مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الديراق) حميد  السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
مااساي) فرنسا) 1301) ب:) عنوانه 

فرنسا
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الديراق) حميد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

فرنسا) 1301)مااساي فرنسا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.572067

716I

FIDULATIMO

PROMEDIX SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDULATIMO
 LOT(ACHARAF(GH 1 IMM 1
 ETG 2 N°5 BD(EL(HOUSSINE

 SOUSSI(SIDI(MOUMEN ،
20400، CASABLANCA(MAROC

PROMEDIX SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي 7 زنقة 
البالف حي املستشفيات الداا 

العيضاء - 20503 الداا العيضاء 
املغرب.

تغيير نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.71 63
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام تغيير) (2023 يناير) (23 في) املؤاخ 

نشاط الشركة من)»استيراد)

 1« إلى) الكهربائية«) التركيعات 
الطعية) األجهزة  واصدير  استيراد 

واملخبرية
واأجير) صيانة  (- بيع) (- شراء) (2
واملخبرية) الطعية  املبدات 
والصيدالنية واكنولوجيا املبلومات.

الطعية) املبدات  صنع  (3
واملكتبية«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858590.
717I

fimacoc

STE EL AMANI OPTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes(maroc
STE EL AMANI OPTIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل اقم 
15 شااع النوال نرجس د فاف 

30000 فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
75 65

 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 EL AMANI OPTIQUE
-)غرض الشركة بإيجاز:)اخصائي)

بصريات النظااات
محل) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
15)شااع النوال نرجس د فاف) اقم)

30000)فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-
داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
زينب) مستقيم  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسيرة  بصفته ا))
زنقة افني الطابق الثاني) اقم) 6) ب:)
فاف) (30000 فاف) ابراهيم  سيدي 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
زينب) مستقيم  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
الثاني) الطابق  افني  زنقة  اقم) 6)
فاف) (30000 فاف) ابراهيم  سيدي 

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.75 65
718I

prensacom

STARCOSNORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

prensacom
 imm(antee 8 rue(imam(ghazali

 n 6 mohammed(achraf، 90000،
tanger maroc

STARCOSNORD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 20 شااع 
القا�شي عياض الطابق األول مكتب 

2 طنجة 90000 طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 

133053

 28 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

نونبر)2022)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

STARCOSNORD

اوزيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

مواد التجميل

-)عنوا  املقر االجتماعي:)20)شااع)

القا�شي عياض الطابق األول مكتب)

2)طنجة)90000)طنجة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

املروش) حعيعة  السيد ة)) (-

بصفته ا))مسيرة والكائن عنوانه ب:)

شااع موالي اشيد اجزئة املجاهدين)

اقم)77)طنجة)90000)طنجة املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

املروش) حعيعة  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

شااع موالي اشيد اجزئة املجاهدين)

اقم)77)طنجة)90000)طنجة املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

بتاايخ)-)احت اقم)133053.

719I
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مكتب املحاسعة

AM PARAPHARMASI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مكتب املحاسعة

16 زنقة سال السبادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب

AM PARAPHARMASI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 51 زنقة 

عي  واملاف اجزئة اداات 15000 

الخميسات -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 

29679

 19 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 AM تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

PARAPHARMASI

-)غرض الشركة بإيجاز:)بيع املواد)

الشعه الصيدالنية و الطعية

-)عنوا  املقر االجتماعي:)51)زنقة)

 15000 اداات) اجزئة  واملاف  عي  

الخميسات)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

الحااثي) فتيحة  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))

 15000 دواا أيت بوزيا  قعليي ) ب:)

الخميسات املغرب

خيتي) املهدي  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
 2 السبادة) امام  أبو  زنقة  (122 ب:)

15000)الخميسات املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الحااثي) فتيحة  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 15000 قعليي ) بوزيا   أيت  دواا 

الخميسات املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.29679

720I

MAROC COMPTA PLUS

I2M IMMOBILIER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالااء الطابق االول الشقة 
اقم 2 الفقيه بن ضالح ، 23200، 
FKIH BEN SALAH MAROC

 I2M IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
سيدي شنا  ايت حعيبي الزنقة 26 
اقم 10 23200 الفقيه بن صالح -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

5237
 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 I2M تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

IMMOBILIER
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي/اشغال مختلفة

-)عنوا  املقر االجتماعي:)حي اوالد)

 26 سيدي شنا  ايت حعيبي الزنقة)
اقم)10 23200)الفقيه بن صالح)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

صفيم) ابراهيم  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

الزنقة) (02 اوالد سيدي شنا  بلوك)

بن) الفقيه  (23200  01 الرقم) (29

صالح املغرب

لقويصح) الياف  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

حعيبي) ايت  شنا   سيدي  اولد  حي 
الزنقة)26)اقم10 23200)الفقيه بن)

صالح املغرب

لقويصح) محمد  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

حعيبي) ايت  شنا   سيدي  اولد  حي 
الزنقة)26)اقم10 23200)الفقيه بن)

صالح املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

صفيم) ابراهيم  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

الزنقة) (02 اوالد سيدي شنا  بلوك)

بن) الفقيه  (23200  01 الرقم) (29

صالح املغرب

لقويصح) الياف  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

حعيبي) ايت  شنا   سيدي  اولد  حي 
الزنقة)26)اقم10 23200)الفقيه بن)

صالح املغرب

لقويصح) محمد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

حعيبي) ايت  شنا   سيدي  اولد  حي 

الزنقة)26)اقم10 23200)الفقيه بن)

صالح املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.5237

721I

مكتب األستاذة نواة األزاق

SCIERIE ISMAILIA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 ديوا  األستاذة نواة األزاق

 شااع محمد الخامس إقامة لطيفة 

15

شقة اقم8 الطابق الرابع مكناف، 

شقة اقم 8 

 SCIERIE(ISMAILIA«SARL«

شركة ذات املسؤولية املحددة

اأسمالها االجتماعي داهم 

25000000

مقرها االجتماعي مكناف ، كلم6.5 

طريق الحاجب

RC N° 17273

القته) اوثيقي  عقد  بمقت�شى  (.a

األستاذة نواة األزاق موثقة بمكناف)

بتاايخ)22)و29

السيد) وهب  (،2022 دجنبر) (.b

ععد الطيف بن جلو  زهر،)خمسة)

حصة اجتماعية التي) آالف) 5000))

يمتلكها في الشركة املذكواة أعاله من)

مجموع حصصه املقداة ب)722 2،)

الواحدة) للحصة  داهم  (100 بقيمة)

لفائدة السيد أنيس بن جلو  زهر،)

 5139 مالك ملجموع) بذالك  ليصعم 

حصة اجتماعية.)

البام) الجمع  بمقت�شى  و  ( (.c

دجنبر) (22 االستثنائي املنبقد بتاايخ)

من) (7 و) (6 ام تغيير الفصل) (،2022

القانو  األسا�شي للشركة.)
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بكتابة) القانوني  اإليداع  ام 
الضعط باملحكمة التجااية بمكناف)
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

 .633
722I

fiduciaire(douiri

TOUGHZALINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

«(TOUGHZALINE(«(:شـركـة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

الرأسمال االجتماعي:100.000،00 
داهم

املقر االجتماعي: عمااة 30 شقة 8 
زنقة موالي احمد لوكيلي حسا  

الرباط .
تبـديـل 

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
بالرباط،) (2023 فبراير) (03 املؤاخ في)
 “TOUGHZALINE“قرا مسير شركة
ش.م.م دات الشريك الوحيد،)ما يلي:

تبي  مسير حديد:
السيد) استقالة  قعول  ببد  (-
ععاش محمد ام تبي  السيد سهيل)
التبريف) لعطاقة  الحامل  ععاش 
كمسير) (AA10163 (اقم الوطنية 

جديد للشركة)
قانو ) من  (12 الفصل) تبديل 

الشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم:) احت  (13/02/2023 بتاايخ)

.133175
723I

omri compta sarl au

 GETSOFTKILLS CENTER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc
 GETSOFTKILLS CENTER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة اقم 

8 الطابق السابع اقامة اقم 23 
شااع كرنوط 92000 طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 965

 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 GETSOFTKILLS CENTER SARL

شغيل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
مركز ادايب

)الدااسة والتدايب واملشواة
حدث) في  واالستشااات  التدايب 

التشخيص االستراايجي
والدااسة) التدايب  حول  نصائم 

والتوظيف
على) والبمل  املوقع  اركيب  (

ااافاعات)-)ادقيق
)مركز ادايب إدااة مركز االاصال

اإلدااة) في  واملساعدة  املشواة  (
واإلدااة

)التسويق الرقمي
)مبرمج)،)محلل)،)مصمم كمعيوار

واقنية) الهندسية  الحلول  (
املبلومات

)برمجة البرمجيات
)اطوير واصميم وتسويق واستيراد)
اآللي) الحاسب  برامج  واصدير 
مبالجة) مجاالت  املتبلقةبمختلف 

املبلومات
أو) املعاشر  (، والعيع) الشراء) (
لجميع أجهزة وإمدادات) (، بالبمولة)
اآللي) والتشغيل  الكمعيوار  أجهزة 
السلكية) واالاصاالت  للمكااب 
انظيم ندوات ادايبية) ؛) والالسلكية.)
وادايب داخلي في مجاالت اكنولوجيا)
املبلومات وإدااة املكااب واالاصاالت)
االستشااات الهندسية واصميم) (* ؛)
املبلومات:) أنظمة  واركيب  وصيانة 
*)اجميع اإلنتاج والتجميع والتصنيع)
والشراء)*)االستيراد والتوزيع املحايد)

الكمعيوار) أجهزة  لجميع  والتسويق 
املبدات واملنتجات

املبامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 
التجااية والصناعية واملالية واألثاث)
والبقااات املتبلقة بشكل معاشر أو)
غير معاشر باألشياء)املذكواة أعاله أو)

التي يمكن أ  اطوا الشركة.
شقة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 23 8)الطابق السابع اقامة اقم) اقم)

شااع كرنوط)92000)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الزاهر) محمد  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  و  شريك  بصفته ا))
جماعة) مجالو  مدشر  ب:) عنوانه 
سيدي) قيادة  الشمالي  الساحخل 
اصيلة) (90050 اليماني دائرة اصيلة)

املغرب
اوبادايس) ايما   السيد ة)) (-
والكائن) مسيرة  و  شريكة  بصفته ا))
عمااة) االهالي  اقامة  ب:) عنوانه 
مبروف) سيدي  (1 طابق) (196 اقم)
الداا العيضاء) (20000 الدااالعيضاء)

املغرب)
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الزاهر) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
الساحخل) جماعة  مجالو  مدشر 
الشمالي قيادة سيدي اليماني دائرة)

اصيلة)90050)اصيلة املغرب
اوبادايس) ايما   السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقامة االهالي عمااة اقم)196)طابق)1 

سيدي مبروف الدااالعيضاء)20000 

الداا العيضاء)املغرب)
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.13 965

72 I

fiduciaire(al(jamiae

تري-شين كلينين سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

fiduciaire(al(jamiae

 Av(achra(mai(n°1 tetouan، 21

93000، tetouan(maroc

اري-شي  كليني  سرفيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

اشبيليا زنقة   داب ا اقم  1 

93000 اطوا  -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

329 5

 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

اري- تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

شي  كليني  سرفيس

اعمال) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

التنظيف

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

اشبيليا زنقة) )داب ا اقم) 1 93000 

اطوا )-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

 50.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
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مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))الشبيري الفالح مباد)

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

نصير) ابن  مو�شى  شااع  املرجى  حي 

93000)الفنيدق املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))الشبيري الفالح مباد)

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

نصير) ابن  مو�شى  شااع  املرجى  حي 

93000)الفنيدق املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.329 5

725I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسعة واالستشـااات)

القـانـونيـة

STATION AL MADGOUG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

الشـركـة الصـحراويـة للمحـاسعة 

واالستشـااات القـانـونيـة

220 شـااع مكـة عمـااة صـومأصيـل 

الطـابق األول ص,ب 538 البيـو  ، 

70000، البيـو  املغـرب

STATION AL MADGOUG شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حـي مـوالي 
اشيـد بلـوك و اقـم 07 البيـو  

70000 البيـو  -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
 1699

 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
2022)اقرا اأسيس شركة ذات) ماي)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

STATION AL MADGOUG
•إنشاء) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
تشغيل محطات الخدمات) (، إدااة) (،

املختلفة؛
استيراد،) •شراء،بيع،)
و) تسويق  (، اوزيع) اصدير،اخزين،)
وجميع) والغاز  الهيداوكربونات  نقل 
املتبلقة) الخام  واملواد  املنتجات 
التشحيم) وزيوت  الوقود  بمجال 

والغاز)؛
ونقل) وتسويق  واوزيع  •اخزين 
جميع أنواع الوقود والغاز.)اوزيع غاز)
العترول املسال والعيواا  والبروبا )؛)
اوزيع غاز العترول املسال في زجاجات)

وخزانات)؛)إلخ………………..)..…
حـي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
مـوالي اشيـد بلـوك و اقـم)07)البيـو )

70000)البيـو )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بيـدا) اخـوالهـا  بنت  السيد ة)) (-
والكائن) واحـدة  شـريـكة  بصفته ا))
بلـوك) اشيـد  مـوالي  حـي  ب:) عنوانه 
البيو ) (70000 البيـو ) (08 اقـم) و 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بيـدا) اخـوالهـا  بنت  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 08 اقـم) و  بلـوك  اشيـد  مـوالي  حـي 

البيـو )70000)البيـو  املغـرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2022 ماي) بتاايخ) 2)

. 1699

726I

jamal ait hommad

اونيتي موبيل اكستانكتوغ نورد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

jamal ait hommad
 lascam(residence(yassir(br(nr 5
 nouveau(quartier(SIDI(KACEM،

16000، SIDI(KACEM(MAROC
اونيتي موبيل اكستانكتوغ نواد 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة بير 
الشفاء 02 اقم    طنجة - طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13 971
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 2 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
اونيتي) بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

موبيل اكستانكتوغ نواد
بيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

مطفاة الحريق
-)عنوا  املقر االجتماعي:)اجزئة بير)

الشفاء)02)اقم)  )طنجة)-)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
يونس) االزاق  السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)طنجة العالية ظهر املرف)
طنجة) (90000  20 اقم) (15 زنقة)

مغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
يونس) االزاق  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 15 زنقة) املرف  ظهر  العالية  طنجة 

اقم)20 90000)طنجة مغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.13 971
727I

la sincérité(إنتمائية(

NIYA CONFECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزاا  عمااة ٣ الشقة 
١٣ شااع محمد الخامس فاف ، 

30000، فاف املغرب
NIYA CONFECTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 01 
حي سيد الهادي عمااة سليما  اقم 

 5 زواغة البليا 30000 فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
75 23

 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
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الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 NIYA بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

CONFECTION
-)غرض الشركة بإيجاز:)الخياطة)
وخياطة) (، والقص) (، بكافة أشكالها)
،)وصناعة النماذج) املالبس الجاهزة)
الرجالية) املالبس  واجااة  اصميم  (،
(، العاطن) من  التباقد  والنسائية.)
اطوير واجااة املواد واملواد) (، الرسم)
الخام واألقمشة واملنتجات الخاصة)
النسيج) وصناعة  املجتمع  بالنشاط 

واملالبس بشكل عام.)املشااكة في
غرض) ذات  شركة  أو  عمل  أي 

مشابه أو ذي صلة.
البمليات) جميع  أعم:) بشكل 
الصناعية واملالية والتجااية وكذلك)

الكل
البمليات املتبلقة بشكل معاشر)
أو غير معاشر بأي من األشياء)املذكواة)

أعاله
-)عنوا  املقر االجتماعي:)زنقة)01 
حي سيد الهادي عمااة سليما  اقم)

 5)زواغة البليا)30000)فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
عتيق) عائشة  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
1)اجزئة البنبرة زواغة) 361)ف) اقم)

30000)فاف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

عتيق) عائشة  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

1)اجزئة البنبرة زواغة) 361)ف) اقم)

30000)فاف املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.75 23

728I

RSM MOROCCO

OCHRE INVEST أكخ إنفيسة

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

RSM MOROCCO

56 شااع الكوانيش اقامة 

اليشت الدااالعيضاء ، 20100، 

الدااالعيضاء املغرب

OCHRE INVEST أكخ إنفيسة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1 ، شااع 

محمد الخامس ، الطابق الرابع اقم 

 1 - 20000 طنجة املغرب.

افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 

.2260

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 دجنبر) (26 في) املؤاخ 

املصادقة على):

دايس حنيفة) السيد) ة)) افويت 

 100 حصة اجتماعية من أصل) (30

شركة أكخ) حصة لفائدة السيد) ة))

إنفيسة).)بتاايخ)26)دجنبر)2022.

ععد) موالي  السيد) ة)) افويت 

حصة) (69 الهاشمي) البلوي  البزيز 

حصة) (100 أصل) من  اجتماعية 

لفائدة السيد) ة))شركة أكخ إنفيسة)

.)بتاايخ)26)دجنبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (13 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262710.

729I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

AMANAH IMMO TB
إعال  متبدد القرااات

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

و) الخامس  محمد  شااع  زاوية 
شااع ابن كثير إقامة دوف مااف اقم)

  )،)90000،)طنجة املغرب
»شركة) (AMANAH IMMO TB

ذات املسؤولية املحدودة«
اجزئة) وعنوا  مقرها االجتماعي:)
 90000  -   7 اقم) ا.أ  (8 2 املجد)

طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي:)
.860 5

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)30)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)-1)املوافقة على الشريك)
الجديد:)الذي ينص على مايلي:)امت)
املوافقة على شركة نواديكا أنفيست)
التجااي) السجل  لدى  املسجلة 
131793)كشريك) بطنجة احت اقم)

جديد للشركة.
الرفع من اأف مال) (2- قراا اقم)
الشركة:)الذي ينص على مايلي:)امت)
زيادة اأف املال بمقداا)3،000،000 

داهم
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
خالل فترة زيادة اأف املال التي أقرها)
املنبقد) االستثنائي  البام  الجمع 
شركة) ساهمت  (2023 يناير) (30 في)
داهم) (1.200.000 أمانة هومز بمعلغ)
ساهمت) أنفيست  نواديكا  شركة  و 

بمعلغ)1.800.000)داهم
على) ينص  الذي  (:7 اقم) بند 
بأاببة) املال  اأف  احديد  ام  مايلي:)
وهي) داهم  ماليي  4.000،00))
ألف) 0.000 )  أاببي   إلى  مقسمة 
حصة,)مائة داهم) 100))لكل حصة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262680.
730I

fiducinfo(sarlau

NO LIMITS TRAVEL DMC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

fiducinfo(sarlau
 N° B12, Résidence(FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
NO LIMITS TRAVEL DMC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي عمااة 2 9 
شقة اقم 3 مكتب 2 الطابق 1 اقامة 
املساا طريق اسفي - 0000  مراكش 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.131031

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام تغيير) (2023 يناير) (25 في) املؤاخ 

نشاط الشركة من)»ممو  حفالت)
السمعي) أالت  و  مبدات  كراء)

العصري«)إلى)»وكالة سفر«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)867  1.

731I

FIDUCOMPETENCES

ن ف س فرونشيزينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
  ف ف فرونشيزينك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 219 شااع 

مصطفى املباني الطابق الثالث 
20000 الداابيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
572785
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 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

بمختصر تسميتها:)  ف) اإلقتضاء،)

ف فرونشيزينك

اقديم) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
الطبام وخدمات التموين األخرى

 219 االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-

شااع مصطفى املباني الطابق الثالث)

20000)الداابيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))فاطمة الزهراء)بوعيدا)

والكائن) ومسيرة  شريكة  بصفته ا))

155)حي) عنوانه ب:)شااع بوزاز اقم)

اليغ)80000)اكادير املغرب

بوعيدا) نادية  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))

اكوست) القصابي  تسكنا   دواا  ب:)

81000)كلميم املغرب

بوعيدا) سااة  السيد ة)) (-

والكائن) ومسيرة  شريكة  بصفته ا))

155)حي) عنوانه ب:)شااع بوزاز اقم)

اليغ)80000)اكادير املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))فاطمة الزهراء)بوعيدا)

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

شااع بوزاز اقم)155)حي اليغ)80000 

اكادير املغرب

بوعيدا) سااة  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
شااع بوزاز اقم)155)حي اليغ)80000 

اكادير املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.572785

732I

STE ADRAR FINANCE SARL AU

SILYA SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE ADRAR FINANCE SARL AU
333 شااع محمد الخامس ، 

5800 ، انغير املغرب
SILYA SHOP شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر ايت 
الخلف ايت اعميرة اوفوف - 52053 

الرشيدية املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
16693

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
ام إعداد القانو ) (2023 فبراير) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 SILYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SHOP
اجااة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مستخضرات) و  الجاهزة  املالبس 

التجميل.
عنوا  املقر االجتماعي):)قصر ايت)
الخلف ايت اعميرة اوفوف)-)52053 

الرشيدية املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 
داهم،)مقسم كالتالي:

السيدة ابزى الزهرة):)100)حصة)
بقيمة)100)داهم للحصة).)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة ابزى الزهرة عنوانه ا))27 
اجزئة سجلماسة حي املحيط)52000 

الرشيدية املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ابزى الزهرة عنوانه ا))27 
اجزئة سجلماسة حي املحيط)52000 

الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)9 .
733I

CABINET KHACHIM

 LABORATOIRE EASY
ORTHO TECHNOLOGIES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT(MABROUKA(BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
 LABORATOIRE EASY ORTHO
TECHNOLOGIES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية 

زنقة سبتة و شااع محمد الخامس 
مول متروبول املتجر اقم 8 000 1 

القنيطرة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
68199

 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 LABORATOIRE EASY ORTHO

TECHNOLOGIES
اقويم) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

األسنا 
زاوية) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الخامس) زنقة سبتة و شااع محمد 
 1 000  8 مول متروبول املتجر اقم)

القنيطرة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
والشاني) أسماء) السيد ة)) (-
بصفته ا))مسيرة والكائن عنوانه ب:)
إقامة) (18 ابو بكر الصديق شقة) (83

مهى)000 1)القنيطرة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
والشاني) أسماء) السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
إقامة) (18 ابو بكر الصديق شقة) (83

مهى)000 1)القنيطرة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.68199
73 I

ائتمائية املحاسعة

DENTAL VIE
إعال  متبدد القرااات

ائتمائية املحاسعة
شااع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شعوط اقم  1 ، 90000، طنجة 

املغرب
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DENTAL VIE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: زاوية 
شااع ولي البهد و شااع املسيرة اقامة 

سفيا  اقم 27 - - طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.1216 7

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)16)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
على) حصة  ( 00 ملكية) افويت  (-
شكل هعة من طرف السيدة ابن ععد)
الحفيظ سااة لفائدة أبيها السيد ابن)
افويت ملكية) (- ععد الحفيظ حليم.)
حصة على شكل هعة من طرف) (10
سمية) الحفيظ  ععد  ابن  السيدة 
لفائدة أبيها السيد ابن ععد الحفيظ)
حليم.)-)افويت ملكية)50)حصة على)
شكل هعة من طرف السيدة ابن ععد)
الحفيظ سمية لفائدة أمها السيدة)
 1 0 افويت ملكية) (- امينة) الشيكر 
طرف) من  هعة  شكل  على  حصة 
سمية) الحفيظ  ععد  ابن  السيدة 
لفائدة أخيها السيد ابن ععد الحفيظ)

عمر.
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تبويضها) و  الشركة  تسمية  تغيير 
 SAMIA« (: التالية) بالتسمية 

.»INVEST
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
ععد) ابن  السيدة  استقالة  قعول 

الحفيظ سااة من مهمتها كمسيرة.
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

تغيير الهدف االجتماعي
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

التسمية
بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الهدف االجتماعي
بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمات نقدية
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

اأسمال

على) ينص  الذي  اقم) 1:) بند 
مايلي:)التسيير

على) ينص  الذي  (:16 اقم) بند 
مايلي:)التوقيع

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (20 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)6 2618.
735I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

MEDIA CARGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8 ، 90020،

TANGER MAROC
MEDIA CARGO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 
إبراهيم الروداني، زنقة السينا، 

إقامة بيتهوفن 2، الطابق 3، اقم 
82، 90000 طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 939

 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 MEDIA CARGO
مهن) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
الطرق) عبر  والدولي  الوطني  النقل 
وجميع) الغير  لحساب  للعضائع 

الحرف املراعطة بذلك.
ساحة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
السينا،) زنقة  الروداني،) إبراهيم 
إقامة بيتهوفن)2،)الطابق)3،)اقم)82،)

90000)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
نوا الدين أشحشاح) السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
طريق الرباط،)برانس)2،)مركب ايم،)
عمااة)c1،)الطابق)1،)اقم)7،)90050 

طنجة،)املغرب.
طيب) أوالد  حسن  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 90070 (،103 اقم) (،A فاان) اجزئة 

طنجة،)املغرب.
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
طيب) أوالد  حسن  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 90070 (،103 اقم) (،A فاان) اجزئة 

طنجة،)املغرب.
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.13 939
736I

EDMCONSULTING

ESSAF LOUBANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

EDMCONSULTING
شقة اقم 3 الطابق االا�شي اقامة 

املنااة 2 شااع محمد 6 كليز ، 
0000 ، مراكش املغرب

ESSAF LOUBANE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
األا�شي اقم 227 امللك املسمى 

الوادة اجزئة صوفيا اااكة 0000  
مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

132 63
 12 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 ESSAF(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

LOUBANE
 1- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

اإلستيراد والتصدير
منتجات) في  بالجملة  التجااة  (2-

البطوا والعخوا)
منتجات) في  بالجملة  التجااة  (3-
البطرية) والزيوت  الزيوت،)

والتجميلية ومستحضرات التجميل
الطابق) عنوا  املقر االجتماعي:) (-
األا�شي اقم)227)امللك املسمى الوادة)
اجزئة صوفيا اااكة)0000 )مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
كروي) محمد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
اااكة) اقم) 113) (2 النخيل) اجزئة 

0000 )مراكش املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
كروي) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اااكة) اقم) 113) (2 النخيل) اجزئة 

0000 )مراكش املغرب
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التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (18 بتاايخ)

.132 63
737I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

POULET EL ALAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8 ، 90020،

TANGER MAROC
POULET EL ALAM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 
إبراهيم الروداني، زنقة السينا، 

إقامة بيتهوفن 2، الطابق 3، اقم 
82، 90000 طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13 937
 31 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

POULET EL ALAM
اربية) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
الدواجن) اربية  و  الالحم  الدجاج 

بشكل عام.
ساحة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
السينا،) زنقة  الروداني،) إبراهيم 
إقامة بيتهوفن)2،)الطابق)3،)اقم)82،)

90000)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
أفيالل) ععدالسالم  السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
الشببي،) العنك  اجزئة  ب:) عنوانه 
طنجة،) (90090 (،77 اقم) قطبة 

املغرب.
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
أفيالل) ععدالسالم  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم) قطبة  الشببي،) العنك  اجزئة 

77،)90090)طنجة،)املغرب.
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.13 937
738I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 TEDDY ABELEAU
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شااع سيدي ععد الرحما  
الشقة 1 ، 20200، الداا العيضاء 

املغرب
 TEDDY ABELEAU IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 
بني مغيت عي  اكي بني يخلف - 

املحمدية -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

32 01
 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 أكتوبر)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
TEDDY ABELEAU IMMOBILIER

-)غرض الشركة بإيجاز:)الشراء)أو)
العيع أو االستعدال أو اإليجاااملوسمي)
البااي أو املفروش،) أو غير املوسمي،)
للمعاني املعنية أو غير املعنية)؛)اإلدااة)
أو إدااة جميع) (/ واقديم الخدمات و)

البقااات)؛
-)عنوا  املقر االجتماعي:)دواا بني)
مغيت عي  اكي بني يخلف)-)املحمدية)

-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
جو ) براراند  ايري  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) أودي 
 6 اقم) فيال  أكومي  زنقة  عنوانه ب:)

0000)الداا العيضاء)املغرب
جوليا ) طوماف  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) بايل  دي 
عنوانه ب:)106)زنقة سابليت)28800 

املحمدية املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
جو ) براراند  ايري  السيد ة)) (-
أودي بصفته ا))مسير والكائن عنوانه)
 0000  6 اقم) فيال  أكومي  زنقة  ب:)

الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.32 01

739I

Global Sharp Consulting

MOUCHAWARATE ZAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

Global Sharp Consulting
 Mohamed 5 Office(Center(A
 Angle(Bd(Mohamed 5 et(rue

 Albert 1er 9ème(étage(bureau
20300 ، 903، الداا العيضاء 

املغرب
 MOUCHAWARATE ZAHRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عي  السعع 
شااع موالي سليما  80 الطابق 
الثاني مكتب اقم 12 - - الداا 

العيضاء املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.319563

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)26)دجنبر)2022)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
السعع شااع موالي سليما ) عي   («
 12 اقم) مكتب  الثاني  الطابق  (80
 30 « إلى) املغرب«) الداا العيضاء) (- (-
شااع محمد الخامس مركز األعمال)
اقم) مكتب  الثاني  الطابق  فيليبس 

208)-)-)الداا العيضاء)املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858817.
7 0I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

MALAIKA IMMO
إعال  متبدد القرااات

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC
MALAIKA IMMO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة ابن 

جابر عتبري و زنقة الجنيد و زنقة ابن 
كثير اجزئة عرف الكعير - 20850 

الداا العيضاء املغرب.
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»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.159519
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)10)دجنبر)2018
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الشركة عرجانة و السيد سبد كتاني)
يبيبا  للسيد افر ععد البالي مجموع)
اململوكة) حصة  (2200 حصصهما)

 MALAIKA IMMO(بالشركة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) و  كتاني  سبد  السيد  إقالة 

غالي كتاني من تسيير الشركة
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
البالي) افر  السيد  ظرف  من  تسيير 

الشريك الوحيد للشركة
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
نقل للمقر اإلجتاعي للشركة الى:الداا)
العيضاء)حي النوا شااع مااف زنقة)3 

الرقم85)سيدي عثما 
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قانو ) من  و 1) (7,  6 لعنود) تغيير 

االساساي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2019)احت اقم)689111.
7 1I

KHOUYI BADIA

 PHYTO BOUAMAMA SARL
-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناف ، 50000، مكناف املغرب

 PHYTO(BOUAMAMA(SARL -AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي تعجاليت 

زايدة 350 5 ميدلت -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

3375

 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

PHYTO BOUAMAMA SARL -AU

ااجر) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

املعيدات الحشرية و املواد الفالحية)

-)عنوا  املقر االجتماعي:)تعجاليت)
زايدة)350 5)ميدلت)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

بناصر) باحمو  السيد ة)) (-

وحيد) وشريك  مسير  بصفته ا))

بوعمامة) بقصر  ب:) عنوانه  والكائن 

ايت عياش ايت وافال)350 5)ميدلت)

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بناصر) باحمو  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

بقصر بوعمامة ايت عياش ايت وافال)

350 5)ميدلت املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.3375

7 2I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

 RIAD AZZOUHOUR
PROMOTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK

62 شااع سيدي ععد الرحما  

الشقة 1 ، 20200، الداا العيضاء 

املغرب

 RIAD AZZOUHOUR

PROMOTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 18 زنقة 

البالص حي املستشفيات - الداا 

العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571815

 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 RIAD بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

AZZOUHOUR PROMOTION

-)غرض الشركة بإيجاز:)املقاوالت)

وتشييد العنايات بكل) بناء) البقااية،)

واحقيق) األاا�شي  تهيئة  أنواعها،)

األاا�شي) شراء) البقااية،) املشاايع 

والعنايات،)داخل املغرب وخااجه.
-)عنوا  املقر االجتماعي:)18)زنقة)

الداا) (- املستشفيات) حي  البالص 

العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بصفته ا)) علي  لحلو  السيد ة)) (-
الشريك الوحيد والكائن عنوانه ب:)
امتداد) (1 الكولي ) (29 اقم) (5 زنقة)
العيضاء) الداا  (0000 كاليفوانيا)

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بصفته ا)) علي  لحلو  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:)زنقة)5)اقم)
كاليفوانيا) امتداد  (1 الكولي ) (29

0000)الداا العيضاء)املغرب
لحلو عمر بصفته ا)) السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:)زنقة)5)اقم)
كاليفوانيا) امتداد  (1 الكولي ) (29

0000)الداا العيضاء)املغرب
لحلو أمي  بصفته ا)) السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:)زنقة)5)اقم)
كاليفوانيا) امتداد  (1 الكولي ) (29

0000)الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.571815

7 3I

ibtihal(fiduciaire

 STE » L ERE PLASTIQUE 
MAROC« L .E .P. M

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
افويت حصص

ibtihal(fiduciaire
 bloc(h(n 62 ,ouled(oujih(kenitra

، 14000، kenitra(maroc
 STE » L(ERE(PLASTIQUE 

MAROC« L .E .P. M شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
91 اقم 107 حي الشعاب الطابق 

االول القنيطرة - 000 1 القنيطرة 
املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.57977
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 يناير) (03 في) املؤاخ 

املصادقة على):
مستوا) جواد  السيد) ة)) افويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
1.000)حصة لفائدة السيد) ة))ععد)

االاله حمو بتاايخ)03)يناير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ) 1)فبراير)

2023)احت اقم)639.

7  I

fiduciaire(trascof

PRODAKO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire(trascof
 tarik bnou ziad residence 01
 1 qh(casablanca ، 20100،

casablanca maroc
PRODAKO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 151 شااع 
املقاومة الفضاء األطل�شي الطابق 

الثالت املكتب اقم 18 الدااالعيضاء 
- 20000 الدااالعيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.5100 3
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (09 املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
PRODAKO)معلغ اأسمالها)100.000 
 151 داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي)
األطل�شي) الفضاء) املقاومة  شااع 
 18 اقم) املكتب  الثالت  الطابق 
20000)الدااالعيضاء) الدااالعيضاء)-)
املغرب نتيجة ل):)قلة عروض البمل.

و حدد مقر التصفية ب)151)شااع)
الطابق) األطل�شي  الفضاء) املقاومة 
الدااالعيضاء) (18 الثالت املكتب اقم)

- 20000)الدااالعيضاء)املغرب.)
و عي :

و) بنسليما   مروا   السيد ة))
مبروف) سيدي  زنقة) 2) عنوانه ا))
املغرب) الدااالعيضاء) (20000   

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل اعليغ البقود و الوثائق)
شااع) (151 (: بالتصفية) املتبلقة 
الطابق) األطل�شي  الفضاء) املقاومة 
الثالت املكتب اقم)18)الدااالعيضاء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858158.
7 5I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 MODENA ART DECO SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 MODENA ART DECO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عملية 

الجعل مكتب2 عمااة ف شقة 01 
أيت أوايرمراكش 0000  مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

133165
 13 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
MODENA ART DECO SARL AU

أعمال) (• -)غرض الشركة بإيجاز:)
املطعخ) خشب)،)أملنيوم)،)إلخ).

الخشب) من  نجااة  أعمال  (•
والعالستيك.

•)أعمال متنوعة)،)سعاكة)،)أعمال)
كهربائية)...)إلخ.

•)اركيب ماكينات املطعخ.
األخشاب) وبيع  شراء) (، ااجر) (•

واألملنيوم بمختلف الفئات)،
والخشب) الزجاج  وبيع  شراء) (•
الخشبية) اآلالت  اأجير  (- واألملنيوم)

واملبدنية.
عملية) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 01 عمااة ف شقة) مكتب2) الجعل 

أيت أوايرمراكش)0000 )مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))افيق شكري بصفته ا))
والكائن) الوحيدومسير  املساهم 
عنوانه ب:)داب بلبراف اقم13)سيعع)
مراكش) ( 0000 مراكش) الشمالي 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
شكري) افيق  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
سيعع الشمالي) داب بلبراف اقم13)

مراكش)0000 )مراكش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.133165
7 6I

fiduciaire(trascof

CONSULTING TECHNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire(trascof

 tarik bnou ziad residence 01

 1 qh(casablanca ، 20100،

casablanca maroc

 CONSULTING TECHNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 56 زنقة 

فرحات حشاد الطابق الثالت 

املكتب اقم 6 انفا - 20000 

الدااالعيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.3  227

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2023 يناير) (09 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 CONSULTING الوحيد) الشريك 

اأسمالها) معلغ  (TECHNIQUE

مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
حشاد) فرحات  زنقة  (56 اإلجتماعي)

(- انفا) (6 الطابق الثالت املكتب اقم)

املغرب نتيجة) الدااالعيضاء) (20000

ل):)االزمة االقتصادية.
56)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

فرحات حشاد الطابق الثالت املكتب)
الدااالعيضاء) (20000 (- انفا) (6 اقم)

املغرب.)

و عي :

و) (LUIS DEL VALLE السيد ة))

عنوانه ا))387)شااع محمد الخامس)

املغرب) الدااالعيضاء) (20000

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية):)56)زنقة)

فرحات حشاد الطابق الثالت املكتب)
اقم)6)انفا الدااالعيضاء)
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858156.

7 7I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

MIRAGLO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،

20300، CASABLANCA(MAROC

MIRAGLO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

بوايد الطابق 3 شقة 5 الصخوا 

السوداء - 20710 الداا العيضاء 

املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 65519

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

2022)اقرا حل) 19)شتنبر) املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

معلغ) (MIRAGLO الوحيد) الشريك 

وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

بوايد) زنقة  (23 اإلجتماعي) مقرها 

الطابق)3)شقة)5)الصخوا السوداء)-)

الداا العيضاء)املغرب نتيجة) (20710

ل):)انتهاء)املهام.

23)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

الصخوا) (5 شقة) (3 الطابق) بوايد 

العيضاء) الداا  (20710 (- السوداء)

املغرب).)

و عي :

و) سهماني  احمد  السيد ة))

 3 زنقة بوايد الطابق) (23 عنوانه ا))

 20710 السوداء) الصخوا  (5 شقة)

كمصفي) ة)) املغرب  العيضاء) الداا 

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 12 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

أكتوبر)2022)احت اقم)1063 8.

7 8I

ECO FINANCE

S & L MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ECO FINANCE

23 زنقة ابن منير، الطابق األا�شي 

املباايف املباايف، 20300، الداا 

العيضاء املغرب

S & L(MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 23 ابن 

منيراملبااف 20300 الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572069

بمقت�شى عقد موثق مؤاخ في)03 

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 S(&(L بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

MEDIA

عرض) (- غرض الشركة بإيجاز:) (-

إعالني.

)-)استغالل املساحات اإلعالنية.

اختالف) على  الخدمات  اقديم  (-

أنواعها.

ابن) (23 عنوا  املقر االجتماعي:) (-

منيراملبااف)20300)الداا العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))لحلو يونس بصفته ا))
إقامة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
  01 شقة) (5 عمااة) انفا  فوبواغ 
الداا) (20250 املطاا) حي  الطابق) )

العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))لحلو يونس بصفته ا))
إقامة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
  01 شقة) (5 عمااة) انفا  فوبواغ 
الداا) (20250 املطاا) حي  الطابق) )

العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.572069
7 9I

fiduciaire(trascof

NOHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire(trascof
 tarik bnou ziad residence 01
 1 qh(casablanca ، 20100،

casablanca maroc
NOHA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد في 
طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 
56 زنقة فرحات حشاد الطابق 
الثالت املكتب اقم 6 - 20000 

الدااالعيضاء املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.332177

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا حل) (2023 يناير) (09 املؤاخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
معلغ) (NOHA الوحيد) ذات الشريك 
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
زنقة) (56 الرقم) اإلجتماعي  مقرها 
فرحات حشاد الطابق الثالت املكتب)
اقم)6 - 20000)الدااالعيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)املنافسة.
الرقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) حشاد  فرحات  زنقة  (56
 20000 (- انفا) (6 الثالت املكتب اقم)

الدااالعيضاء)املغرب.)
و عي :

السيد ة))كريم االحمر و عنوانه ا))
حي دايسية)1)شااع ابا شبيب الدكالي)
الدااالعيضاء) (20000  798 الرقم)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة و محل اعليغ البقود و الوثائق)
زنقة) (56 الرقم) (: املتبلقة بالتصفية)
فرحات حشاد الطابق الثالت املكتب)

اقم)6)انفا الدااالعيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858619.
750I

AMJ MANAGEMENT

 AUTO ECOLE BLUE SKY
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة االاد  اقامة يامنة 2 الطابق 
االول اقم 30 طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب
 AUTO ECOLE BLUE SKY S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق االا�شي الكائن ب اجزئة 
السانية وقاية القطبة اقم 191 

طنجة - طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13 995



4041 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

 10 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 AUTO(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

 ECOLE BLUE SKY S.A.R.L

مداسة) غرض الشركة بإيجاز:) (-

لتبليم السياقة

محل) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

اجزئة) ب  الكائن  االا�شي  بالطابق 

 191 اقم) القطبة  وقاية  السانية 

طنجة)-)طنجة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)900

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
البلوي) محمد  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  و  شريك  بصفته ا))
الرازي خنيفرة) زنقة  (08 عنوانه ب:)

010 5)خنيفرة املغرب

السهلي) محمد  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))

 17 اجزئة االاز حي اشعااو اقم) ب:)

خنيفرة)010 5)خنيفرة املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
البلوي) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 5 010 خنيفرة) الرازي  زنقة  (08

خنيفرة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.13 995

751I

AM CONSULTING

MOROCCO FRESH FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

 MOROCCO FRESH FRUITS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 ,زنقة 
مرف السلطا ، الشقة 3،الطابق 

األول - الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
571 85

 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

MOROCCO FRESH FRUITS
بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

االستشااة في املجال الفالحي
-)عنوا  املقر االجتماعي:)26),زنقة)
3،الطابق) الشقة) السلطا ،) مرف 

األول)-)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
داني) الدين  صالح  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)  
كرو دي سفير سانت لن لواونتيد ج5 

م0)ي6)ك ف كندا

الشركاء) حول  بيانات  ( (-
 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
داني) الدين  صالح  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
كرو دي سفير سانت لن لواونتيد ج5 

م0)ي6)ك ف كندا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.571 85
752I

FONDATAX

BLOOMWAZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FONDATAX
511 ، شااع القدف ، الطابق 3 ، 25 
، إقامة حدائق القدف ، كاليفوانيا 
عي  الشق 60 20- الداا العيضاء ، 

60 20، الداا العيضاء املغرب
BLOOMWAZE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 57 شااع 

جني  اجزئة اااك حي القدف 
البرنو�شي - 20630 الداا العيضاء 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 53523

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (10 املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
اأسمالها) معلغ  (BLOOMWAZE
مقرها) وعنوا   داهم  (10.000
اجزئة) جني   شااع  (57 اإلجتماعي)
اااك حي القدف البرنو�شي)-)20630 
الداا العيضاء)املغرب نتيجة ل):)وقف)

النشاط.
 57 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
شااع جني  اجزئة اااك حي القدف)
العيضاء) الداا  (20630 (- البرنو�شي)

املغرب.)

و عي :
السيد ة))منير الزكاوي و عنوانه ا))
 8 شقة) ( 71 عمااة) سيتي  كولف 
بوسكواة) الخضراء) املدينة  (1 طابق)
الداا) (27182 العيضاء) النواصر 
العيضاء)املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858837.

753I

AM CONSULTING

GREEN CONSO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،
CASABLANCA MAROC

GREEN CONSO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 ,زنقة 
مرف السلطا ، الشقة 3،الطابق 

األول 90 20 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571 83
 20 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

GREEN CONSO
و) بيع  بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
شراء)استيراد و اصدير أالت الطعاعة)

و مستلزماتها الطعاعة الرقمية
-)عنوا  املقر االجتماعي:)26),زنقة)
3،الطابق) الشقة) السلطا ،) مرف 

األول)90 20)الداا العيضاء)-
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أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-
الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 
داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
فائت) مصبب  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
داا) د123) فيال  بالم  اوسيا   أقامة 

بوعزة)00000)النولصر املغرب
باايكاف) ابراهيم  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
إقامة سا  سكوير)3)عمااة) )شقة)9 

00000)الداا العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
فائت) مصبب  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
داا) د123) فيال  بالم  اوسيا   أقامة 

بوعزة)00000)النولصر املغرب
باايكاف) ابراهيم  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
عمااة) )شقة) (3 إقامة سا  سكوير)

00000)الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.571 83
75 I

ADVALORIS 

NADWAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

NADWAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر اقم 
2 عمااة ايكا 2، اكن زنقة ايوفيل 

وزنقة أاطواز غواييه ، الدااالعضاء 
20000 الدااالعضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
571207

 02 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 NADWAR
إدااة) (• بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
املقاهي مع اوصيل الطلعات للخااج)

أو الخدمات في املوقع.
•)بيع واوزيع القهوة بكافة أشكالها)
متجر) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
اقم)2)عمااة ايكا)2،)اكن زنقة ايوفيل)
الدااالعضاء) (، وزنقة أاطواز غواييه)

20000)الدااالعضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 50.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
-)معلغ الحصص النقدية:)50.000 

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
أمحزو ) أنواا  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  و  شريك  بصفته ا))
زنقة ليبي بااانفا انفا) ( 2 عنوانه ب:)
الدااالعيضاء) (20000 الدااالعيضاء)

املغرب
نادية خويا بصفته ا)) -)السيد ة))
زنقة) ( 2 شريكة والكائن عنوانه ب:)
ليبي بااانفا انفا الدااالعيضاء)20000 

الدااالعيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
أمحزو ) أنواا  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
2 )زنقة ليبي بااانفا انفا الدااالعيضاء)

20000)الدااالعيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)

.571207
755I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

GLOBAL PASSAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE(MOHAMED
 V(TINGHIR(TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC
GLOBAL PASSAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 
احجامن اودغى البليا 5800  

انغير -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
 307

 23 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

GLOBAL PASSAGE
التجااة) غرض الشركة بإيجاز:) (-

االلكترونية
دواا) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
احجامن اودغى البليا)5800 )انغير)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 
داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
داودي) محمد  السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)دواا ايت الزعكري)5800  

انغير املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
داودي) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
انغير) ( 5800 الزعكري) ايت  دواا 

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

. 307
756I

EUREXMA

 K. BOURQUIA
COUNSELING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
 K. BOURQUIA(COUNSELING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكااب 
اقم 92 و 93 الطابق 7زاوية شااع 
اوماندي و زنقة ليبيا 20000 الداا 

العيضاء -
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إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572167
 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 K. تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 BOURQUIA COUNSELING
بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

استشااات و تسيير
مكااب) املقر االجتماعي:) عنوا   (-
7زاوية شااع) الطابق) (93 و) (92 اقم)
الداا) (20000 اوماندي و زنقة ليبيا)

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 50.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
 500 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))كنزة بواقية بصفته ا))
ب:) عنوانه  والكائن  وحيد  شريك 
 20000 مباايف) أنزاا   بئر  شااع 

الداا العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))كنزة بواقية بصفته ا))
شااع) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
الداا) (20000 مباايف) أنزاا   بئر 

العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.572167
757I

MACOSIS CONSULTING

 FABINTER-FABRICA
 INTERNACIONAL DE

CONFECCOES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

MACOSIS CONSULTING
 RCE(ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
 FABINTER-FABRICA

 INTERNACIONAL DE
CONFECCOES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي سيدي ابراهيم ثجزئة 92 
الطابق االا�شي 30000 فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

75  5
 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
بمختصر) اإلقتضاء،) عند 
 FABINTER-FABRICA تسميتها:)
 INTERNACIONAL DE

CONFECCOES
صناعة) غرض الشركة بإيجاز:) (-

املالبس
الحي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 92 ابراهيم ثجزئة) الصناعي سيدي 

الطابق االا�شي)30000)فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

1.000.000)داهم
-)معلغ الحصص النقدية:)10.000 

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))خو�شي مانويل موايرة)
دي ااوغو بصفته ا))شريك والكائن)
عنوانه ب:)شااع الجيش امللكي اقامة)
 50000 د) بلوك  (9 الشقة) ابوعام 

مكناف املغرب
دي) كاسطاو  ااملندا  السيد ة)) (-
والكائن) شريكة  بصفته ا)) ليما 
البساثي ) (6 عالم) (275 ب:) عنوانه 

50000)مكناف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))خو�شي مانويل موايرة)
والكائن) مسير  بصفته ا)) ااوغو  دي 
عنوانه ب:)شااع الجيش امللكي اقامة)
 50000 د) بلوك  (9 الشقة) ابوعام 

مكناف املغرب
دي) كاسطاو  ااملندا  السيد ة)) (-
ليما بصفته ا))مسير والكائن عنوانه)
 50000 البساثي ) (6 عالم) (275 ب:)

مكناف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.75  5

758I

FIDUFORM SARL

NAPERVILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC
NAPERVILLE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9  
املحجوبي 1 - - بوزنيقة املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 0 7

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
2022)اقرا حل) 20)دجنبر) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
الشريك الوحيد)NAPERVILLE)معلغ)
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
 -  -  1 9 )املحجوبي) مقرها اإلجتماعي)
التصفية) (: بوزنيقة املغرب نتيجة ل)

الودية.
  9 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

املحجوبي)1)-)-)بوزنيقة املغرب.)
و عي :

و) البشيري  محمد  السيد ة))
 603 دا) أوكس  لينكولن  عنوانه ا))
املتحدة) الواليات  ويلوبروك  (6051 

االمريكية كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) سليما   بب   االبتدائية 

يناير)2023)احت اقم)30.
759I

EUREXMA

AFRICA LEADS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
AFRICA LEADS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : زنقة 

اكراكة إقامة الكوانيش عمااة اقم 
2 الطابق األسفل بواكو  - 20000 

الداا العيضاء املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
. 86 35

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2023 فبراير) (01 في) املؤاخ 
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ذات) شركة  (AFRICA LEADS حل)
اأسمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
إقامة) اكراكة  زنقة  اإلجتماعي 
الطابق) (2 اقم) عمااة  الكوانيش 
الداا) (20000 (- بواكو ) األسفل 
العيضاء)املغرب نتيجة لغياب نشاط)

الشركة.
و عي :

السيد ة))هدى أفراك و عنوانه ا))
املباايف)2000)الداا العيضاء)املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
زنقة) وفي  (2023 فبراير) (01 بتاايخ)
اكراكة إقامة الكوانيش عمااة اقم)
 20000 (- الطابق األسفل بواكو ) (2

الداا العيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858789.
760I

FIDUFORM SARL

SODEPAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE(ZIADA ،

13002، BENSLIMANE(MAROC
SODEPAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 182 حي 

لالمريم 2 - - بنسليما  املغرب .
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.6751

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 20)دجنبر) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 10.000 اأسمالها) معلغ  (SODEPAG
 182 داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي)
بنسليما  املغرب) (- (- (2 حي لالمريم)

نتيجة ل):)اصفية ودية.
182)حي) و حدد مقر التصفية ب)

لالمريم)2)-)-)بنسليما  املغرب).)
و عي :

و) محتاا  فاطمة  السيد ة))

عنوانه ا))182)حي لالمريم)2 13000 

كمصفي) ة)) املغرب  بنسليما  

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 10 بتاايخ) سليما   بب   االبتدائية 

يناير)2023)احت اقم)29.
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EURODEFI

HAYATT CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

HAYATT CALL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 119 

شااع ععد املومن الطابق ٣اقم٢٠ - 

20360 الداا العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.55  77

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا حل) (2023 يناير) (06 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 HAYATT CALL الوحيد) الشريك 

معلغ اأسمالها)10.000)داهم وعنوا )

ععد) شااع  (119 اإلجتماعي) مقرها 

 20360  - ٣اقم٢٠  الطابق) املومن 

(: ل) نتيجة  املغرب  العيضاء) الداا 

خسااة زبو  مهم.

 119 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 - شااع ععد املومن الطابق)٣اقم٢٠ 

20360)الداا العيضاء)املغرب.)

و عي :
و) التومي  زبيدة  السيد ة))

 ١٥ بلوك) الخدير  سيدي  عنوانه ا))
اقم)٠٢ 20000)الدااالعيضاء)املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

:)محضر) الوثائق املتبلقة بالتصفية)

حل شركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858699.
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نولي فرنسا املغرب

NELET FRANCE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

بموجب سند خاص،)حرا بالداا)

ام) (2023 يناير) (13 بتاايخ) العيضاء)

وضع النظام األسا�شي للشركة ذات)

املسؤولية املحدودة،)خصائصها على)

النحو التالي:

املغرب) فرنسا  نولي  (: تسمية)

(NELET FRANCE MAROC 

ذات) شركة  الشركة:) شكل 

املسؤولية املحدودة

اصدير) بإيجاز:) الشركة  غرض 

و استراد و اوزيع و التجااة باملواد و)

النظافة) و  التجميل  املستحضرات 

الشخصية و املكمل الغذائي.

عنوا  املقر االجتماعي:)52،)شااع)

الزاقطوني،)الطابق)6،)26000)الداا)

العيضاء

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة) سنة):)99)سنة

 20.000 الشركة:) اأسمال  معلغ 

داهم)

 20.000 معلغ الحصص النقدية:)

داهم

معلغ الحصص البينية:)0)داهم

ام احديد اأسمال الشركة في معلغ)

20.000)داهم مقسمة إلى)100)سهم)

الواحد) للسهم  داهم  (200 بقيمة)

اخصيصها) و  بالكامل  إصدااها  ام 

بما يتناسب مساهمات كل) للشركاء)

منهم حسب العيا  التالي:

املسبودي) نبيل  السيد 

..........26سهم

السيدة لي سوكي.............25سهم

ميشال) جا   السيد 

نولي........25سهم

السيدة مكي كنزة).....12سهم

السيد ايو  عماا)...12سهم

بيانات حول الشركاء

األشخاص الطعيبيو 

بصفته) نبيل  املسبودي  السيد 

اجزئة) ب:) عنوانه  الكائن  و  مسير 

 1 الطابق) عمااة ب  (2 الدئاب) عي  

الشقة) 1)عي  الدئاب)20180)الداا)

العيضاء)املغرب

السيدة لي سوكي بصفتها شريكة)

انقة) (،650 ب:) عنوانها  والكائن 

شاااروز)38530)بونتشااا فرنسا

السيد نولي جا  ميشال بصفته)

شريك والكائن عنوانه ب:)650،)زنقة)

شاااروز)38530)بونتشااا فرنسا

السيدة مكي كنزة بصفتها شريكة)

دو) زنقة  (،62 ب:) عنوانها  الكائن  و 

كبسي )38360)ساسيناج فرنسا

السيد ايو  عماا بصفته شريك)

زنقة) بيس  (1 ب:) عنوانه  الكائن  و 

جرونوبل) (38000 بريز) دو  مااسيل 

فرنسا

التجااي) السجل  في  التقيد  ام 

اقم) احت  (2023 يناير) (20 بتاايخ)

كرونولوجي)2689

763I
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RS PROPERTY

RS PROPERTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

RS PROPERTY
شااع حفيظ ابن ععد العاا اقم 127 

قيسااية اندلس انزاا  الطابق 
 TANGER ،90000 ، 9 االا�شي اقم

MAROC
RS PROPERTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
حفيظ ابن ععد العاا اقم 127 
قيسااية اندلس انزاا  الطابق 
االا�شي اقم 9 90000 طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
106585

 26 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2020 يونيو)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 RS تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

PROPERTY
وكالة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااية
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 127 اقم) العاا  ععد  ابن  حفيظ 
الطابق) انزاا   اندلس  قيسااية 

االا�شي اقم)9 90000)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الباقل) يوسف  السيد ة)) (-

وحيد) وشريك  مسير  بصفته ا))
 90000 طنجة) ب:) عنوانه  والكائن 

طنجة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الباقل) يوسف  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2020 يوليوز) بتاايخ) 2)

.106585
76 I

fiduciaire(douiri

 ASSURANCES LES
ARCADES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تبيي  مسير جديد للشركة

 ASSURANCE LES « :شـركـة
« ARCADES

شركة ذات مسؤولية محدودة 
الرأسمال االجتماعي:100.000،00 

داهم
املقر االجتماعي:6 شقة اقم 1 زنقة 

موالي سليما  الرباط .
تبـديـل 

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي 
املؤاخ في 07 دجنبر 2022 بالرباط، 
 ASSURANCE LES“قرا مسير شركة

ARCADES” ش.م.م، ما يلي:
 تبي  مسير حديد:

ببد قعول استقالة السيد ععد) (-
الرحيم عدي ام تبي  السيد حمزة)
التبريف) لعطاقة  الحامل  الحواص 
كمسير) (AA17507 اقم) الوطنية 

جديد للشركة)
قانو ) من  ( 3 الفصل) تبديل 

الشركة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  ام 
بالرباط) التجااية  باملحكمة  الضعط 
اقم:) احت  (08/02/2023 بتاايخ)

.133031
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EURODEFI

WELLCENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

WELLCENTRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي ١٣ زنقة 
احمد املجاتي افاح الطابق ١اقم٨ - 

2000 الداا العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.539091

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2022)اقرا حل) 12)دجنبر) املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

اأسمالها) معلغ  (WELLCENTRE

مقرها) وعنوا   داهم  (10.000
املجاتي) احمد  زنقة  (١٣ اإلجتماعي)
الداا) (2000  - ١اقم٨  افاح الطابق)

خسااة) (: ل) نتيجة  املغرب  العيضاء)
زبو  مهم.

و حدد مقر التصفية ب)١٣)زنقة)
 - احمد املجاتي افاح الطابق)١اقم٨ 

2000)الداا العيضاء)املغرب.)

و عي :
السيد ة))اشيد كعادج و عنوانه ا))

 20000  ٣ عمااة) حسني  اجزئة  (25

كمصفي) ة)) املغرب  الدااالعيضاء)

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

:)محضر) الوثائق املتبلقة بالتصفية)

حل شركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858700.

766I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE EASY LIFE MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،
72000، السمااة املغرب

STE EASY LIFE MEDIA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة لعنا  
حي التقدم اقم 17 السمااة 72000 

السمااة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

2819
 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
نونبر)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 EASY LIFE MEDIA
االنتاج) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

السمعي العصري),االعالم
زنقة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
السمااة) (17 اقم) التقدم  حي  لعنا  

72000)السمااة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))محمد لغظف شريف)
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
اقم)  2  احفيظ  موالي  شااع  ب:)

السمااة)72000)السمااة املغرب
سكيم) معااك  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
السمااة) (17 زنقة بئر كندوز اقم) ب:)

72000)السمااة املغرب)
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الشركاء) حول  بيانات  ( (-
 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))محمد لغظف شريف)
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
اقم)  2  احفيظ  موالي  شااع  ب:)

السمااة)72000)السمااة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2022 نونبر) بتاايخ) 1)

.2819
767I

GHIZLANE DOUBLANE

SALMA GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
اقم 5 عمااة البعدي شااع محمد 
السادف ، 000 2، الجديدة املغرب

SALMA GROUPE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
غزال  اقم 13 الطابق الثاني طريق 

مراكش - الجديدة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

20329
 20 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

SALMA GROUPE
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي
اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الطابق الثاني طريق) (13 غزال  اقم)

مراكش)-)الجديدة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

خعاا) الحسي   السيد ة)) (-

والكائن) شريك-مسير  بصفته ا))

عنوانه ب:)دواا الحفظا  موالي ععد)

هللا)000 2)الجديدة املغرب

بنغنو) بوشبيب  السيد ة)) (-

والكائن) شريك-مسير  بصفته ا))

موالي) الدعيجات  دواا  ب:) عنوانه 

ععد هللا)000 2)الجديدة املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

خعاا) الحسي   السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

هللا) ععد  موالي  الحفظا   دواا  ب:)

000 2)الجديدة املغرب

بنغنو) بوشبيب  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

دواا الدعيجات موالي ععد هللا) ب:)

000 2)الجديدة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.20329

768I

IS-SLAM CONSEILS

FILM PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

IS-SLAM CONSEILS

 RUE(SABRI(BOUJEMAA ، 12

20000، الداا العيضاء املغرب

FILM PRODUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي  30 شااع 
ابراهيم الروداني اقامة الشيفا 
الطابق الخامس اقم الشقة 10 

20000 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
5722 5

 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 FILM بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

PRODUCTION
اإلنتاج) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

السمعي العصري
االجتماعي:) 30  املقر  عنوا   (-
شااع ابراهيم الروداني اقامة الشيفا)
 10 الشقة) اقم  الخامس  الطابق 

20000)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
سنجاوي) انس  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي انكريط الزنقة)22)اقم) 23)عي )

الشق)20000)الداا العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
سنجاوي) انس  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي انكريط الزنقة)22)اقم) 23)عي )

الشق)2000)الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.5722 5

769I

IS-SLAM CONSEILS

ATLAS BOOST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

IS-SLAM CONSEILS

 RUE(SABRI(BOUJEMAA ، 12

20000، الداا العيضاء املغرب

ATLAS BOOST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 151 

شااع أسامة بن زيد طابق 2 حي 

غوش   »ج« املباايف - 20000 

الداا العيضاء املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

. 57899

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

اقرا) (2022 دجنبر) (30 في) املؤاخ 

ذات) شركة  (ATLAS BOOST حل)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد معلغ اأسمالها)50.000)داهم)

151)شااع) وعنوا  مقرها اإلجتماعي)

حي غوش  ) (2 أسامة بن زيد طابق)

»ج«)املباايف)-)20000)الداا العيضاء)

املغرب نتيجة ملشروع غير ناجح.

و عي :

السيد ة))محمد فالح و عنوانه ا))

55)اجزئة النصر حي النسيم خنيفرة)

000 5)خنيفرة املغرب كمصفي) ة))

للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

 151 وفي) (2022 دجنبر) (30 بتاايخ)

شااع أسامة بن زيد طابق)2)حي غوش)

الداا) (20000 (- املباايف) »ج«) ( 

العيضاء)املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 16 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)859059.

770I

CABINET NORD ASSISTANCE

ETAPE NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET NORD ASSISTANCE

 AV(MOHAMED(V, RÉSD.  0

 DOUNIA, BLOC(B, Bureau 8 ،

TANGER ،90000 املغرب

ETAPE NORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 2  زنقة 

 DAWLIZ - 90040 هوالندا ,مركب

طنجة املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.15793

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا) (2022 دجنبر) (31 في) املؤاخ 

ذات) شركة  (ETAPE NORD حل)

اأسمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا   داهم  (200.000

,مركب) هوالندا) زنقة  ( 2 اإلجتماعي)

املغرب) طنجة  (DAWLIZ - 900 0

نتيجة النتهاء)نشاط الشركة.

و عي :

الوسيني) محمد  السيد ة))

املديق) زنقة  (1 عنوانه ا)) و  املبمري 

املغرب) طنجة  (900 0 جامع مقراع)

كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

زنقة) ( 2 وفي) (2023 يناير) (25 بتاايخ)

 DAWLIZ - 900 0 ,مركب) هوالندا)

طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (16 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262831.

771I

BAKKALI OFFICE SARL AU

IBRABAK IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BAKKALI OFFICE SARL AU
شااع موالي يوسف إقامة الفتم 

الطابق الرابع اقم 16 - طنجة شااع 
موالي يوسف إقامة الفتم الطابق 
الرابع اقم 16 - طنجة، 90000، 

طنجة املغرب
IBRABAK IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ساحة 
الروداني شااع ععد هللا الهعطي 

اقامة القدف اقم  3 طنجة 90000 
طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 303

 12 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

IBRABAK IMMOBILIER
وكالة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااية)-)بناء
ساحة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الروداني شااع ععد هللا الهعطي اقامة)
القدف اقم) 3)طنجة)90000)طنجة)

-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ابراهيم) االاله  ععد  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)شااع موالي اشيد مجمع)
العطروف فيال اقم)2)طنجة)90000 

طنجة املغرب

-)السيد ة))االمي  العقالي الطاهري)

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

شااع موالي اشيد اجزئة املجاهدين)

طنجة) (90000 طنجة) (118 قطبة)

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

 IBRABAK IMMOBILIER  -

املحدودة«) املسؤولية  ذات  »شركة 

بصفتها شريك مسير والكائن مقرها)

اإلجتماعي ب:)ساحة الروداني شااع)

ععد هللا الهعطي اقامة القدف اقم)

املغرب) طنجة  (90000 طنجة) (3 
اقم السجل التجااي عند االقتضاء:)

االاله) ععد  الدائم:) املمثل  (13 303

ابراهيم)

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

ابراهيم) االاله  ععد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

شااع موالي اشيد مجمع العطروف)

طنجة) (90000 طنجة) (2 اقم) فيال 

املغرب
-)السيد ة))االمي  العقالي الطاهري)

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

شااع موالي اشيد اجزئة املجاهدين)

طنجة) (90000 طنجة) (118 قطبة)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 يناير) (26 بتاايخ)

.13 303

772I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE ALKHAYMA
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan(II(bloc 1 N° 21 ،

72000، السمااة املغرب

 STE ALKHAYMA
DEVELOPPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني زنقة اعمر اقم 09 مكرا 
السمااة 72000 السمااة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
2657

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 0 
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 مااف)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)
ALKHAYMA DEVELOPPEMENT

اشغال) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
العناء)واشغال مختعفة)

الحي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
مكرا) (09 اقم) اعمر  زنقة  الحسني 

السمااة)72000)السمااة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ميصاا) اوااد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
ب:)زنقة العالل ولد الخريف اقم)15 

السمااة)72000)السمااة املغرب
فضلي ادا بصفته ا)) السيد ة)) (-
شريك والكائن عنوانه ب:)حي السالم)
السمااة) (16 اقم) اش  بلوك  (03

72000)السمااة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
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ميصاا) اوااد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 15 اقم) الخريف  ولد  العالل  زنقة 

السمااة)72000)السمااة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2022 مااف) (15 بتاايخ)

.2657

773I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

AMINA INVEST
إعال  متبدد القرااات

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكناف ، 50000، 
مكناف املغرب

AMINA INVEST »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: محل اقم 
9 البمااة 5  اجزئة األمل 3 ويسال  

- 50080 مكناف املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.52697

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)19)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
للشركة) اإلجتماعي  املقر  احويل 
البمااة) (9 اقم) محل  مكناف،) من 
ويسال  إلى املقر) (3 اجزئة األمل) ( 5
الجديد بمكناف،)متجر)2)ب مرجا )

1)إقامة أمل شااع سموني
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
البقااي) اإلنباش  نشاط  إضافة 
وحذف) والتجااة  البامة  واألشغال 
نشاط اوظيف وإدااة القيم املنقولة

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
احيي  القواني  األساسية للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)716.

77 I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

GZOUBAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BOULAHYA MOHAMED SARL-

AU

ص.ب : 895 مكناف ، 50000، 

مكناف املغرب

GZOUBAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

الزيتونة اقم 573 م ج - 50000 

مكناف املغرب.

حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.21809

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2022)اقرا حل) 31)دجنبر) املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

GZOUBAT)معلغ اأسمالها)600.000 

اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 

(- ج) م  (573 اقم) الزيتونة  اجزئة 

(: ل) نتيجة  املغرب  مكناف  (50000

حل الشركة قعل االوا ).

اجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 50000 (- ج) م  (573 اقم) الزيتونة 

مكناف املغرب.)

و عي :

و) الكزولي  حاام  السيد ة))

عنوانه ا))7)زنقة ااسي  اقامة ااسي )

االعيضاء) فال فلواي  (5 شقة) (2 ط)

املغرب) العيضاء) الداا  (20000

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (15 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1689.

775I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

HOLDI TRAV
إعال  متبدد القرااات

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895 مكناف ، 50000، 
مكناف املغرب

HOLDI TRAV »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي عي  
الرجل اقم 81 مكرا - 50583 موالي 

ادايس زاهو  املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.50583

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)31)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
»700.000)داهم«)أي من)»100.000 
عن) داهم«) (800.000« إلى) داهم«)
ديو ) مع  مقاصة  إجراء) (: طريق)
الشركة املحددة املقداا و املستحقة.

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
إضافة نشاط جديد بيع البقاقير)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)
النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
احيي  القواني  األساسية للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)721.
776I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

 SAHARA SEA FROZEN
FOOD

إعال  متبدد القرااات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY(EL(MASSIRA(BP 5523
 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc
 SAHARA SEA FROZEN FOOD
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شااع مكة 
عمااة اليسر اقم 120 الشقة اقم 

2 - 70000 البيو  املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.25035

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)25)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
قام السيد بيداو) افويت الحصص:)
اوبيو فيرنانديز باعتعااه مسيرا ومالكا)
لكل حصص الشركة بتفويت مجموع)
حصة) (1000 وهي) الشركة  حصص 
الواحدة) للحصة  داهم  (100 بقيمة)

لفائدة السيد محمد النهري
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
اوبيو) بيداو  السيد  قام  االستقالة 
فيرنانديز باعتعااه مسيرا ومالكا لكل)
مجموع) بتفويت  الشركة  حصص 
استقالته) بتقديم  الشركة  حصص 

من تسيير الشركة
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) تبيي   للشركة  املسير  تبيي  
محمد النهري كمسير وحيد للشركة)

ومالك جديد لكل حصص الشركة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) بند 
ام اإليداع القانوني باملحكمة) مايلي:)
فبراير) (13 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)035/2023 .
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 االبتدائية بالبيو  بتاايخ)

2023)احت اقم)035/2023 .
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CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

SOCIETE KATASAB FISH 1
إعال  متبدد القرااات

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY(EL(MASSIRA(BP 5523
 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc
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 SOCIETE(KATASAB(FISH 1
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية الفتم اقم 50 بوجدوا - - 

بوجدوا املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
. 1733

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)08)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
االستثنائي) البام  الجمع  مايلي:)
 SOCIETE KATASAB FISH لشركة)
من) الشركة  ااسمال  من  بالرفع  (1
الى) داهم  (1000.000.00 معلغ)
سندا) خلق  عبر  (10.000.000.00
بقيمة) جديدة  حصة  (90000 بقدا)

100)داهم للحصة الواحدة)
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
لشركة) االستثنائي  البام  الجمع 
قرا) (SOCIETE KATASAB FISH 1
حصة) (90000 بقيمة) االكتتاب 
للحصة) داهم  (100 بقيمة) جديدة 
ابا) البالم  (: كالتالي) وهي  الواحدة 
حصة التاقي بوشرايا) ( 5000 بقيمة)

5000 )حصة)
على) ينص  الذي  (:3 اقم) قراا 
االستثنائي) البام  الجمع  مايلي:)
 SOCIETE KATASAB FISH لشركة)
هو) الحالي  الراسمال  ا   الحظ  (1
مقسمة) داهم  (10.000.000.00
 100 بقيمة) حصة  (100.000 الى)
(: داهم للحصة الواحدة وهي كالتالي)
البالم ابا بقيمة)50000)حصة التاقي)

بوشرايا)50000)حصة)
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) بند 
ام اإليداع القانوني باملحكمة) مايلي:)
فبراير) االبتدائية بالبيو  بتاايخ) 1)

2023)احت اقم)3/2023 0 .
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) االبتدائية بالبيو  بتاايخ) 1)

2023)احت اقم)3/2023 0 .
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ISKANE CENTER

 ISKANE( إسكان سنتر
)CENTER

إعال  متبدد القرااات

ISKANE CENTER
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20130، CASABLANCA(maroc

 (ISKANE CENTER  إسكا  سنتر
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 22 زنقة 
الروي�شي الطابق 3 بوسيجواالداا 
العيضاء - 20200 الداا العيضاء 

املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.2 8983

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)23)غشت)2021

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ععداالله،) الكزااي  السيد  استقالة 
لعطاقة) الحامل  الجنسية،) مغربي 
 A725 3 (عدد الوطنية  التبريف 

من مهامه كمسير مشااك للشركة
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
تبيي  السيد اشيد جرمومي،)مغربي)
الحامل لعطاقة التبريف) الجنسية،)
مسيرا) (BK108260 عدد) الوطنية 

جديدا باملشااكة للشركة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)15)و17:)الذي ينص على)
تبيي ) و  املسير  واجعات  إنهاء) مايلي:)

مسير جديد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 22 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

غشت)2022)احت اقم)835235.
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ائتمانية حلب لالستشااة

DECENT SHELTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ائتمانية حلب لالستشااة

   زنقة عمر بن الخطاب. برشيد ، 
26100، برشيد املغرب

DECENT SHELTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 شااع 

محمد الخامس الطابق الثالث. 
اجزئة اليسر 26100 برشيد -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

17715
 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

DECENT SHELTER
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي)_أشغال عامة
-)عنوا  املقر االجتماعي:)13)شااع)
الثالث.) الطابق  الخامس  محمد 

اجزئة اليسر)26100)برشيد)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الصمد) ععد  فجرين  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
برشيد) (26100 أمي ) اجزئة  (28 ب:)

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الصمد) ععد  فجرين  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

برشيد) (26100 أمي ) اجزئة  (28 ب:)

املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.17715

780I

GESTION

ADVANCED NET EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

احويل املقر االجتماعي للشركة

GESTION

 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA

 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

 ADVANCED NET EXPERTISE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 571 شااع 

محمد السادف عمااة متيس بلوك أ 

الطابق 2 السوي�شي الرباط - 10170 

الرباط املغرب .

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.13 565

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

املؤاخ في)20)يوليوز)2022)ام احويل)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عمااة) السادف  شااع محمد  (571«

السوي�شي) (2 الطابق) أ  بلوك  متيس 

الرباط)-)10170)الرباط املغرب)»)إلى)

»إقامة الويل شااع حسن)2)الطابق)  

اقم)21)و)22)عمااة أ امااة)-)12000 

امااة املغرب)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) بتاايخ) 1) بالرباط  التجااية 

2022)احت اقم)133265.

781I
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AMG CONSULTING

MECANIX NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AMG CONSULTING
 BD LA GRANDE CEINTURE 3 1
 HAY(MOHAMMADI ، 20000،

CASABLANCA MAROC
MECANIX NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي إقامة 

البستا  2 عمااة 1 محل 1 
البرنو�شي 20300 العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
572 59

 19 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

MECANIX NEGOCE
التمثيل) غرض الشركة بإيجاز:) (-

التسويق و االستيراد و التصدير
إقامة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
البستا )2)عمااة)1)محل)1)البرنو�شي)

20300)العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
 LAURENT PIERRE السيد ة)) (-
SEGUINOT)بصفته ا))شريك)-مسير)
والكائن عنوانه ب:) )زنقة أبو جبفر)
 20000 الفتم) إقامة  حعيب  ابن 

العيضاء)املغرب
 FARDEAU GERARD((السيد ة(-
بصفته ا)) (MARTIAL RAYMOND
 1969 ب:) عنوانه  والكائن  شريك 

 Route du Gond Pontouvre
فرنسا) (Ruelle sur Touvre 1 600

فرنسا
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
 LAURENT PIERRE السيد ة)) (-
مسير) بصفته ا)) (SEGUINOT
والكائن عنوانه ب:) )زنقة أبو جبفر)
 20000 الفتم) إقامة  حعيب  ابن 

العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.572 59
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مكتب أخياا خديجة

ELICE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب أخياا خديجة
شااع الجيش امللكي اقامة ايما  
طابق   اقم 7 اطوا  ، 93000، 

اطوا  املغرب
ELICE CAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

محمد داود اقم 0 2 اطوا  93000 
اطوا  املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1  65
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
2022)اقرا حل) 28)دجنبر) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
معلغ) (ELICE CAR الوحيد) الشريك 
وعنوا ) داهم  (500.000 اأسمالها)
داود) مقرها اإلجتماعي شااع محمد 
اطوا ) (93000 اطوا ) (2 0 اقم)
التسير) مشكل  (: ل) نتيجة  املغرب 

-مشكل السيولة.

شااع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
(- اطوا ) (2 0 اقم) داود  محمد 

93000)اطوا  املغرب.)
و عي :

و) العوزويقي  أسامة  السيد ة))
اقامة) داود  محمد  شااع  عنوانه ا))
زهرة اقم)275)اطوا )93000)اطوا )

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
دجنبر) (29 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2022)احت اقم)7 37.
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PRESCOF

NIZAR OMAR PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PRESCOF
 Rue(El(Yarmouk(Bureau 1 N°6 ،

14000، Kénitra(Maroc
NIZAR OMAR PROMO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 
206 كلم 2 أوالد برجال - 020 1 

القنيطرة املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.61023

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2023)اقرا حل) 13)فبراير) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 NIZAR OMAR الوحيد) الشريك 
 100.000 اأسمالها) معلغ  (PROMO
داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق)
 1 020 (- برجال) أوالد  (2 كلم) (206
القنيطرة املغرب نتيجة ل):)حل معكر)

للشركة.
طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 020 (- برجال) أوالد  (2 كلم) (206

القنيطرة املغرب.)

و عي :
السيد ة))اشيد مزييغ و عنوانه ا))
115)اجزئة الوحدة بئر اامي الشرقية)
كمصفي) املغرب  القنيطرة  (1 020

 ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)16)فبراير)

2023)احت اقم)371 9.
78 I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

 GULF CENTER FOR REAL
ESTATE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .50
 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 GULF CENTER FOR REAL
ESTATE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
املنصوا ابن عامر حس الدايسية 
الطابق 3 اقم 6 90000 طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 935

 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 GULF اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)

 CENTER FOR REAL ESTATE
إدااة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
اإليجااات والخبرة البقااية و كل ما)
من شانه املساهمة في اقدم الشركة
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شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الدايسية) حس  عامر  ابن  املنصوا 

الطابق)3)اقم)6 90000)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ععد هللا محمد ععد) السيد ة)) (-
وحيد) شريك  بصفته ا)) خلف  هللا 
الكويت) عنوانه ب:) والكائن  و مسير 

0000)الكويت الكويت
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
ععد هللا محمد ععد) السيد ة)) (-
والكائن) مسير  بصفته ا)) خلف  هللا 
عنوانه ب:)الكويت)000000)الكويت)

الكويت
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.13 935
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BELCOMPTA

ART FES IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BELCOMPTA
اقم   الطابق االول عمااة E اجزئة 
باب السالم 3 زاغة ، 30000، فاف 

املغرب
ART FES IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي محل اقم 
3 قطبة اقم 193 اجزئة هعة طريق 

مكناف 30000 فاف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
73 63

 20 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يونيو)2022)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 ART تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

FES IMMO
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي
االشغال املختلفة

محل) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
اجزئة هعة) (193 اقم) قطبة  (3 اقم)

طريق مكناف)30000)فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
مبطالوي) الجياللي  السيد ة)) (-
بصفته ا))مساهم والكائن عنوانه ب:)
303)بلوك) )اجزئة الحديقة)30000 

فاف املغرب
مبطالوي) عادل  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  مساهم  بصفته ا))
اجزئة) بلوك) ) (303 ب:) عنوانه 

الحديقة)30000)فاف املغرب
ميلودة) الكويري  السيد ة)) (-
بصفته ا))مسامة والكائن عنوانه ب:)
303)بلوك) )اجزئة الحديقة)30000 

فاف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
مبطالوي) عادل  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

303)بلوك) )اجزئة الحديقة)30000 
فاف املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2022 غشت) (08 بتاايخ)

.73 63
786I

FAST3 INVEST

BATH 2M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FAST3 INVEST
  6BD ZERKTOUNI ETAGE
 2 CASABLANCA ، 20700،

Casablanca MAROC
BATH 2M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

مرف السلطا  الشقة 3 الطابق 1 
العيضاء. - الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
00857850

 31 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 BATH اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)

2M
مقاولة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
أنواعه،) بكل  العناء) التهيئة،) العناء،)
إنجاز) بكل تشطيعااه،) أشغال العناء)

معاني بكل تشطيعااه وإنجاز معاني
وبيبها.

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 1 الطابق) (3 مرف السلطا  الشقة)

العيضاء.)-)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99)سنة
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

10.000.000)داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)
الطعيبيو ):)

إبراهيم) خضراوي  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
دواا نزيلة سيدي منصوا صخوا بن)

جرير)3150 )بن جرير املغرب
محمـد) خضراوي  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
دواا نزيلة سيدي منصوا صخوا بن)

جرير)3150 )بن جرير املغرب
محسن) خضراوي  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
دواا نزيلة سيدي منصوا صخوا بن)

جرير)3150 )بن جرير املغرب
عادل) خضراوي  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
دواا نزيلة سيدي منصوا صخوا بن)

جرير)3150 )بن جرير املغرب
-)السيد ة))خضراوي فاطمة أمال)
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
املنضر) حي  الجمرات  شااع  (72 ب:)

الجميل)20090)برشيد املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
محمـد) خضراوي  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
دواا نزيلة سيدي منصوا صخوا بن)

جرير)3150 )بن جرير املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.00857850
787I

FIDUCIAIRE BAMMOU

BUZZ CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
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BUZZ CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 0  زنقة 
ابن ابي زاعة شقة اقم 12 - 000 1 

القنيطرة املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 1 19

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 فبراير) (10 في) املؤاخ 

املصادقة على):
افويت السيد) ة))هعة لوديني)500 
 1.000 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد) ة))محمد نبيل)

الحراتي بتاايخ)10)فبراير)2023.
لوديني) وليد  السيد) ة)) افويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
السيد) ة)) لفائدة  حصة  (1.000
محمد نبيل الحراتي بتاايخ)10)فبراير)

.2023
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)13)فبراير)

2023)احت اقم)608.

788I

STE ARSALAN CHAOUIA

ATHENA HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شااع الجيش امللكي حي املبطي اقم 
 SETTAT ،26000 ، 8 3 163 ص.ب

MAROC
ATHENA HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
االزهر الرقم 06 طريق ابن احمد 

26000 سطات -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
73 3

 19 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ATHENA HOUSE

-)غرض الشركة بإيجاز:)مقهى

اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

احمد) ابن  طريق  (06 الرقم) االزهر 

26000)سطات)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))بندا محمد بصفته ا))

مسير والكائن عنوانه ب:)اجزئة االزهر)

 26000 ابن احمد) طريق  (06 الرقم)

سطات املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

-)السيد ة))بندا محمد بصفته ا))

مسير والكائن عنوانه ب:)اجزئة االزهر)

 26000 ابن احمد) طريق  (06 الرقم)

سطات املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.73 3

789I

STE CONSEIL MAROC

TRANS MIRYADNIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
TRANS MIRYADNIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

واد بحث زنقة 10 اقم 11 اطوا  - 
93000 اطوا  املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.29057
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
امت) (2023 يناير) (12 في) املؤاخ 

املصادقة على):
افويت السيد) ة))وسيم العوعزاتي)
100)حصة اجتماعية من أصل)100 
حصة لفائدة السيد) ة))اناف بنهااي)

بتاايخ)12)يناير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
يناير) (31 بتاايخ) بتطوا   االبتدائية 

2023)احت اقم)2765.
790I

الجبفري ياسي 

 ACADEMIE DU LISSAGE
 BRESILIEN ORGANIC GOLD

SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

الجبفري ياسي 
زاوية شااع ععدهللا كنو  و زنقة ابي 
جرير الطبري،« تسنيم پالزا«، عمااة 
أ، طابق 6، مكتب 118 ، 90000، 

طنجة املغرب
 ACADEMIE DU LISSAGE

 BRESILIEN ORGANIC GOLD
SARLAU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
موالي اسماعيل، اقامة موالي 

اسماعيل، اقم 22، طابق 5، اقم 
19 - طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13 507
 09 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 ACADEMIE DU LISSAGE
 BRESILIEN ORGANIC GOLD

SARLAU
صالو ) بإيجاز:) غرض الشركة  (-
بالشبر) البناية  الشبر,) اصفيف 

والجمال
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
موالي) اقامة  اسماعيل،) موالي 
اسماعيل،)اقم)22،)طابق)5،)اقم)19 

-)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
-)معلغ الحصص النقدية:)10.000 

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))سباد ازوج بصفته ا))
ب:) عنوانه  والكائن  وحيد  مساهم 
 76100 جوليا ) سا   شااع  (،103

اوا  فرنسا
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
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-)السيد ة))سباد ازوج بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)103،)شااع)

سا  جوليا )76100)اوا  فرنسا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (01 بتاايخ)

.13 507
791I

FIDUMED CONSULTING

BM3 CABLAGE Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

FIDUMED CONSULTING
 19 , شااع الزيراوي الطابق 3 اقم 
13 ، 20020، الداا العيضاء املغرب
BM3 CABLAGE(Sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 

لكلوشة -طريق الجديدة- لساسفة 
حي الحسني - - الداا العيضاء 

املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي -.
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 دجنبر) (28 في) املؤاخ 

املصادقة على):
جوسلي ) السيد) ة)) افويت 
اجتماعية) حصة  (22. 70 بوالنغر)
لفائدة) حصة  (22. 70 أصل) من 
السيد) ة))أانود جيل مواو بتاايخ)28 

دجنبر)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 18 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

يناير)2023)احت اقم)856912.
792I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

BNB MENA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
BNB MENA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

بنحساين اقم 19 0 930 اطوا  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
32921

 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 BNB تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

MENA
-)غرض الشركة بإيجاز:)استيراد),)
اصدير,اصنيع وتسويق إكسسوااات)

األزياء
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

بنحساين اقم)19 0 930)اطوا )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

100.000,00)داهم
-)معلغ الحصص النقدية:)100,00 

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
يسمينة) االباا  ابن  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))
GOOCH HOUSE 63- ب:) 7 
 75 GLENTHORNE ROAD
اململكة) لند   (LONDON W6 0JY

املتحدة
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
يسمينة) االباا  ابن  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

GOOCH HOUSE 63- ب:) 7 
 75 GLENTHORNE ROAD
اململكة) لند   (LONDON W6 0JY

املتحدة
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.32921
793I

الركيبي

WINEMASDOUR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

الركيبي
كلميم ، 81000، كلميم املغرب

 WINEMASDOUR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 25 

بلوك 02 حي عي  الرحمة طانطا  - 
82000 طانطا  املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.3211
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام) (2023 يناير) (26 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
من) أي  داهم«) (2.000.000«
 3.000.000« إلى) داهم«) (CAPITAL«
مقاصة) إجراء) (: طريق) عن  داهم«)
مع ديو  الشركة املحددة املقداا و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بطانطا  بتاايخ)16)فبراير)

2023)احت اقم)27/2023.
79 I

CHATER PREMIUM CONSULTING

 MOROCCO DIGITAL
STRATEGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 CHATER PREMIUM
CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI

 4EME(ETAGE(BUR 20 ، 30000،
fes maroc

 MOROCCO DIGITAL STRATEGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : إقامة 61 
الطابق 3 شقة 17 موالي ادايس واد 

فاف - 30090 فاف املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.70103

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 31)دجنبر) املؤاخ في)
 MOROCCO DIGITAL STRATEGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ)
وعنوا ) داهم  (10.000 اأسمالها)
الطابق) (61 إقامة) اإلجتماعي  مقرها 
موالي ادايس واد فاف) (17 شقة) (3
فاف املغرب نتيجة لبدم) (30090  -

وجود فرص عمل باملجال).
و عي :

و) الشريط  عدنا   السيد ة))
 58 اقم) بوجدوا  زنقة  عنوانه ا))
30070)فاف املغرب) سيدي ابراهيم)

كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
بتاايخ)31)دجنبر)2022)وفي إقامة)61 
الطابق)3)شقة)17)موالي ادايس واد)

فاف)-)30090)فاف املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) بتاايخ) 1) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6176.

795I

FICOMFI

SAP INSTINCT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FICOMFI
 APPT(N 7 3EME(ETAGE, IMM
 4, RUE(ACCRA, VN(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC
SAP INSTINCT SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشقة اقم 

7 عمااة   شااع أكرا م.ج مكناف 

50000 مكناف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

58263

 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 SAP تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

INSTINCT SERVICES
مقاول) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

خدمات مراعطة باإلعالميات

الشقة) عنوا  املقر االجتماعي:) (-
اقم)7)عمااة) )شااع أكرا م.ج مكناف)

50000)مكناف)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

بالقائد) ياسي   السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
زنقة دمشق م.ج) (15 شقة) عمااة) )

مكناف)50000)مكناف املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بالقائد) ياسي   السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
زنقة دمشق م.ج) (15 شقة) عمااة) )

مكناف)50000)مكناف املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.58263

796I

CYH

STE JODA BRIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CYH

 RUE 15 JAMAL(EDDINE

 AFGHANI 1ER(ETAGE(N°3

 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

STE JODA BRIK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : طريق 

دبذو حي اقدم ااوايرت 60800 

ااوايرت املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.299

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا) (2022 شتنبر) (21 في) املؤاخ 

ذات) شركة  (STE JODA BRIK حل)

اأسمالها) معلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوا   داهم  ( 0.000

اقدم) حي  دبذو  طريق  اإلجتماعي 

املغرب) ااوايرت  (60800 ااوايرت)

نتيجة لقفل التصفية.

و عي :

و) جدي  ابراهيم  السيد ة))

ااوايرت) (60800 ااوايرت) عنوانه ا))

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

طريق) وفي  (2022 شتنبر) (21 بتاايخ)

 60800 ااوايرت) اقدم  حي  دبذو 

ااوايرت املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بتاوايرت بتاايخ)16)فبراير)

2023)احت اقم)509.

797I

ائتمائية املحاسعة

DENTAL VIE
إعال  متبدد القرااات

ائتمائية املحاسعة
شااع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شعوط اقم  1 ، 90000، طنجة 

املغرب
DENTAL VIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: زاوية 

شااع ولي البهد و شااع املسيرة اقامة 
سفيا  اقم 27 - - طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.1216 7
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)07)أبريل)2022
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
السيد ة)) للشركة  ثاني  تبيي  مسير 
غير) ملدة  حليم  الحفيظ  ععد  ابن 

محدودة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  اقم) 1:) بند 

مايلي:)التسيير
على) ينص  الذي  (:16 اقم) بند 

مايلي:)التوقيع
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
ماي) (16 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2022)احت اقم)253679.
798I

KALIUM BLEU SOLUTIONS SARL AU

KALIUM BLEU SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 KALIUM BLEU SOLUTIONS
SARL AU

عمااة 30،شقة 8،زنقة موالي احمد 
اللوكلي ،حسا  ،الرباط ، 10020، 

الرباط املغرب
 KALIUM BLEU SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة 
30،شقة 8،زنقة موالي احمد 

اللوكلي ،حسا  ،الرباط 10020 
الرباط -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

133063
 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

KALIUM BLEU SOLUTIONS
التقييم) غرض الشركة بإيجاز:) (-
في) املساعدة  اقديم  و  واملشواة 

الخدمات املتبددة التخصصات
مساعدة عمل الحدث.

عمااة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
احمد) موالي  8،زنقة  30،شقة)
 10020 ،الرباط) ،حسا ) اللوكلي)

الرباط)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
العواقادي) كمال  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
01،شقة) ،عمااة) كرم) اماني  قطاع 
 1،حي ابن اشد)،امااة)12010)امااة)

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
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العواقادي) كمال  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
01،شقة) ،عمااة) كرم) اماني  قطاع 
 1،حي ابن اشد)،امااة)12010)امااة)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.133063
799I

DSS IMMOBILIER

DSS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

DSS IMMOBILIER
اقم 76، اجزئة حعيعة، ليساسفة، 

الحي الحسني، الداا العيضاء ، 
Casablanca MAROC ،20190
DSS IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 76، 

اجزئة حعيعة، ليساسفة، الحي 
الحسني، الداا العيضاء 20190 

الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
571 95

في) 2  مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 DSS تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

IMMOBILIER
-)غرض الشركة بإيجاز:)اإلنباش)

البقااي
اقم) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الحي) ليساسفة،) اجزئة حعيعة،) (،76
الحسني،)الداا العيضاء)20190)الداا)

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-
داهم

-)معلغ الحصص النقدية:)10.000 
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ععد اللطيف الدهبي) السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
بوعزة) داا  الدهوبة  عزوز  اوالد  دواا 
الداا) (27223 العيضاء) النواصر 

العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
ععد اللطيف الدهبي) السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
بوعزة) داا  الدهوبة  عزوز  اوالد  دواا 
الداا) (27223 العيضاء) النواصر 

العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.571 95
800I

AFC PARTENAIRE

PATISSERIE ID MOUSSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AFC PARTENAIRE
 APP 16 IMM(F218 OPERATION

 NAJD RTE DE SIDI GHANEM
 MARRAKECH(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(maroc

PATISSERIE ID MOUSSA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 

مركززينيث بيزنس شااع مسلم 
اقسيم بكااالطابق الثالث شقة 

اقم  1 باب دكالة مراكش 0000  

مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
1 3198

 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

PATISSERIE ID MOUSSA
اصنيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

وتسويق منتجات املخابز واملعجنات
استيراد واصدير

االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
مسلم) شااع  بيزنس  مركززينيث 
شقة) الثالث  بكااالطابق  اقسيم 
  0000 باب دكالة مراكش) اقم) 1)

مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ادمو�شى) هشام  السيد ة)) (-
والكائن) الوحيد  املساهم  بصفته ا))
 170 اقم) الكوشة  دب  ب:) عنوانه 
سيع مراكش)0000 )مراكش اململكة)

املغربية
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
ادمو�شى) هشام  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
سيع مراكش) (170 دب الكوشة اقم)

0000 )مراكش اململكة املغربية

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2022 دجنبر) (30 بتاايخ)

.1 3198

801I

AR EXPERTISE

AM&AK HOLDING
إعال  متبدد القرااات

AR EXPERTISE

219، اقاطع شااع الزاقطوني 

وشااع إبراهيم الروداني ، 20000، 

الداا العيضاء املغرب

AM&AK(HOLDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 67 زنقة 

عزيز بالل الطابق 2 مباايف الداا 

العيضاء - - الداا العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.390319

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)28)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

السيد) من  حصص  افويت  مايلي:)

السيدة) و  سالوي  عيساوي  وديع 

كوثر بوطالب إلى السيد ععد الرحيم)

موفيد

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

إستقالة املسير السابق و تبيي  مسير)

جديد

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6/7 اقم) بند 

السيد) لفائدة  حصة  (5000 مايلي:)

ععد الرحيم موفيد

على) ينص  الذي  (:16 اقم) بند 

الرحيم) ععد  السيد  تبيي   مايلي:)

موفيد مسير جديد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)  8580.

802I
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garrigues maroc, sarlau

 OT ADVANCED SERVICES
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 OT ADVANCED SERVICES

MAROC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : 219، 
شااع زاقطوني، زاوية شااع 

الروداني، اقم 13، املباايف - - الداا 
العيضاء املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.386337

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 دجنبر) في) 1) املؤاخ 
 OT ADVANCED SERVICES حل)
املسؤولية) ذات  شركة  (MAROC
 5.0  .000 املحدودة معلغ اأسمالها)
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 
شااع) زاوية  زاقطوني،) شااع  (،219
الروداني،)اقم)13،)املباايف)-)-)الداا)
اللتصفية) نتيجة  املغرب  العيضاء)

الطوعية.
و عي :

السيد ة))ديفيد ماااينيز ميراليس)
زاقطوني،) شااع  (،219 عنوانه ا)) و 
(،13 اقم) الروداني،) شااع  زاوية 
العيضاء) الداا  (20100 املباايف)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
ماااينيز) ماايا  خوسيه  السيد ة))
شااع) (،219 عنوانه ا)) و  ميراليس 
زاقطوني،)زاوية شااع الروداني،)اقم)
الداا العيضاء) (20100 املباايف) (،13

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
(،219 وفي) (2022 دجنبر) بتاايخ) 1)
شااع) زاوية  زاقطوني،) شااع 
الروداني،)اقم)13،)املباايف)-)-)الداا)

العيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 16 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858957.

803I

STE CISS SARL

META CLICK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE CISS SARL
مكتب 7 زنقة اقم 399 الطابق 
التاني اجزئة جنة الزيتو  1 بن 

سودة فاف مكااب ابراهيم معبوت، 
30000، فاف املغرب

META CLICK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 8 
شااع اقم 399 الطابق الثاني اجزئة 
جنة الزيتو  1 بنسودة فاف 30000 

فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
75 21

 03 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 META(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

CLICK
وكالة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

االشهاا
التجااة االلكترونية

الطعاعة الرقمية)
-)عنوا  املقر االجتماعي:)مكتب)8 
الطابق الثاني اجزئة) (399 شااع اقم)
جنة الزيتو )1)بنسودة فاف)30000 

فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بوكمااة) عثما   السيد ة)) (-
والكائن) الشركة  مسير  بصفته ا))
الوحدة) حي  (1159 اقم) ب:) عنوانه 

بنسودة فاف)30000)فاف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بوكمااة) عثما   السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم)1159)حي الوحدة بنسودة فاف)

30000)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.75 21

80 I

FIDUCIAIRE BILAL

AMRATH INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
AMRATH INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة 12 

الطابق 6 زاوية زنقة ازلي و المسا  م 
ج 50000 مكناف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

58307

 10 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

AMRATH INVEST
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي
-)عنوا  املقر االجتماعي:)شقة)12 
الطابق)6)زاوية زنقة ازلي و المسا  م)

ج)50000)مكناف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))فؤاد أمراش بصفته ا))
 793 مسير والكائن عنوانه ب:)هلندا)

زيست هلندا
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))فؤاد أمراش بصفته ا))
 793 مسير والكائن عنوانه ب:)هلندا)

زيست هلندا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.58307
805I

office(59

IMABDENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

office 59
 59bd(zerktouni 8em(etg(N° 24 ،

20360، casablanca(maroc



4057 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

IMABDENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 59 شااع 

الزاقطوني الطابق 8 اقم  2 

20360 الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

5695 3

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

IMABDENT

ااجر أو) غرض الشركة بإيجاز:) (-

وسيط يقوم باستيراد واصدير)

-)عنوا  املقر االجتماعي:)59)شااع)
الزاقطوني الطابق)8)اقم) 2 20360 

الداا العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم

-)معلغ الحصص النقدية:)10.000 

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

اوباعلي) ايما   السيد ة)) (-

والكائن) مسيرة  و  شريكة  بصفته ا))

117)اجزئة جنا  الداوة) عنوانه ب:)

الداوة)26202)برشيد املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

اوباعلي) ايما   السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

فيال)117)اجزئة جنا  الداوة الداوة)

26202)برشيد املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (25 بتاايخ)

.5695 3
806I

L.AUDIFEC

BCDZ IMMOBILIER
إعال  متبدد القرااات

L.AUDIFEC
 N 67 RES(BERNABEN 4 EME

 ETAGE(ANGLE(RUE(FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION(CASABLANCA،
20370، CASABLANCA(MAROC
BCDZ IMMOBILIER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: 9 اجزئة 
نبيل، حي املسالة الفقيه بن صالح - 

23203 الفقيه بن صالح املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.3533

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)18)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
 11500 افويت) املوافقة على  مايلي:)
حصة من طرف السيد ععد الهادي)
الواحد) ععد  السيد  لفائدة  دكدك 
شرير،)عمال ببقد عرفي موقع بتاايخ)

.12/12/2022
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الهادي) ععد  السيد  استقالة  قعول 
مشااك) كمسير  منصعه  من  دكدك 
السيد) أ   إلى  اإلشااة  مع  للشركة،)
للعطاقة) الحامل  عزيز  بوحمادي 
الوطنية اقم)IA77386)أصعم املسير)

الوحيد للشركة).
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
تبديل العنود)6)و)7)و)12)من القانو )

األسا�شي للشركة)
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 2.000.000 اأف مال الشركة العالغ)
حصة) (20000 من) املتكو   داهم 

الواحدة) للحصة  100داهم  بقيمة)
،أصعم مقسم كالتالي):)11750)حصة)
 8250 و) شرير  الواحد  ععد  للسيد 

حصة للسيد بوحمادي عزيز.
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 2.000.000 اأف مال الشركة العالغ)
حصة) (20000 من) املتكو   داهم 
الواحدة) للحصة  100داهم  بقيمة)
،أصعم مقسم كالتالي):)11750)حصة)
 8250 و) شرير  الواحد  ععد  للسيد 

حصة للسيد بوحمادي عزيز.
على) ينص  الذي  (:12 اقم) بند 
السيد بوحمادي عزيز حامل) مايلي:)
هو) (IA77386 للعطاقة الوطنية اقم)

املسير الوحيد للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

27)يناير)2023)احت اقم)31.

807I

وكالة الخدمات البامة للمحاسعة

STE TRANSESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

وكالة الخدمات البامة للمحاسعة
شااع 2 مااف حي الحداوية 3 زنقة 
29 اقم 30-32 ، 70 20، العيضاء 

املغرب
STE TRANSESS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 32 زنقة 

عالل بن احمد امكيك الطابق االول 
- 20000 الداا العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.188201
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2019 نونبر) (21 املؤاخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
TRANSESS)معلغ اأسمالها)100.000 
 32 اإلجتماعي) داهم وعنوا  مقرها 
زنقة عالل بن احمد امكيك الطابق)
االول)-)20000)الداا العيضاء)املغرب)

نتيجة ل):)ازمة اقتصادية.

زنقة) (32 و حدد مقر التصفية ب)
عالل بن احمد امكيك الطابق االول)

- 20000)الداا العيضاء)املغرب.)
و عي :

و) السالكي  محمد  السيد ة))
اقم18  البيسا  اجزئة  عنوانه ا))
العيضاء) الداا  (20000 بوسكواة)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 2  العيضاء) بالداا  التجااية 

دجنبر)2019)احت اقم)5 6 72.
808I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 Centre rééducation
 orthophonie &
kinésithérapie

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC
 Centre rééducation

 orthophonie & kinésithérapie
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

األول إقامة اقم 18 اجزئة النصر 1 
شيشاوة 1000  شيشاوة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

2333
 05 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
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متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 Centre rééducation orthophonie

&(kinésithérapie
اقويم) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

النطق
الطابق) عنوا  املقر االجتماعي:) (-
 1 18)اجزئة النصر) األول إقامة اقم)

شيشاوة)1000 )شيشاوة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))كنزة املنوني بصفته ا))
اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  مسيرة 
موالي) األمير  شااع  (50 اقم) الكلية 
مراكش) ( 0000 مراكش) ععدهللا 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))كنزة املنوني بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)اجزئة الكلية)
ععدهللا) موالي  األمير  شااع  (50 اقم)

مراكش)0000 )مراكش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.2333
809I

DOMAINE KHANOUFA

مجال خنوفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

DOMAINE KHANOUFA
 ères(étage(N 57 1

 LOTISSEMENT RIAD ESSALAM

 BENI MELLAL CODE POSTAL
 23000 dépendant(de(la(totalité

 de la propriété dite RIAD
 ESSALAM(F -57 ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
مجال خنوفا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
االول اقم 57 اجزئة اياض السالم 

بني مالل 23000 بني مالل -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13635
بمقت�شى عقد موثق مؤاخ في)19 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
مجال) بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

خنوفا
دعم) (- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
االنشطة الزااعية و املبالجة االولية)

للمحاصيل
-)االنتاج الزااعي)+)التداول

-)استغالل مخاز  التبريد
املنتجات) تسويق  و  انتاج  (-

الفالحية
اصدير+شراء،تسيير،) استراد/) (-

كراء،)استغالل املمتلكات الزااعية
-)وحدات اخزين و ابريد املنتجات)

الفالحية.
الطابق) عنوا  املقر االجتماعي:) (-
السالم) اجزئة اياض  (57 االول اقم)

بني مالل)23000)بني مالل)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99 
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
خنوفا) هللا  ععد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

امللكي) الجيش  شااع  (2 البامرية) ب:)
23000)بني مالل املغرب

ععدو ) فاطمة  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))
امللكي) الجيش  شااع  (2 البامرية) ب:)
قرب محطة افريقيا)23000)بني مالل)

املغرب
خنوفا) عثما   السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
افريقيا) امللكي محطة  الجيش  شااع 

23000)بني مالل املغرب
يونس خنوفا) محمد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
افريقيا) امللكي محطة  الجيش  شااع 

23000)بني مالل املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
خنوفا) هللا  ععد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
امللكي) الجيش  شااع  (2 البامرية) ب:)

23000)بني مالل املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (27 بتاايخ)

.13635
810I

ف ا لالستشااة

PROMOKAJ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ف ا لالستشااة
الداا العيضاء زاوية شااع 2 مااف و 
القدف اقامة املجد عمااة J اقم 8 
عي  الشق ، 60 20، الداا العيضاء 

املغرب
PROMOKAJ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 
152 اقم 2 حي موالي ععدهللا 

شااع القدف عي  الشق 70 20 
الدااالعيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572017
 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

PROMOKAJ
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي
زنقة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
ععدهللا) موالي  حي  (2 اقم) (152
 20 70 الشق) عي   القدف  شااع 

الدااالعيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
 100000 اأسمال الشركة ااافع الى)
حصة اجتماعية) (1000 مقسمة الى)
اكتتبت) للواحدة  داهم  مائة  بقيمة 
بالكامل و مخصصة للشريك الوحيد)
البينية) مساهمااه  مع  يتناسب  بما 
الى) الفردية  مؤسسته  احول  اثناء)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))قاجو سبيد بصفته ا))
مسير الوحيد للشركة والكائن عنوانه)
288)عي ) 9)اقم) ب:)حي شريفة زنقة)

الشق)70 20)الدااالعيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
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-)السيد ة))قاجو سبيد بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)حي شريفة)
 20 70 288)عي  الشق) 9)اقم) زنقة)

الدااالعيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.572017

811I

bemultico(بيمولتيكو

 EXTINCTEUR AMAZON
FEU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
اقم 106 شقة اقم 01 الزيتو  

املبركة -مكناف ، 50060، مكناف 
مكناف

 EXTINCTEUR AMAZON FEU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي في اقم 93 داب باسبود 
الزيتو  مكناف 50000 مكناف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

58291
 06 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 EXTINCTEUR AMAZON FEU
بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

ااجروصانع طفايات حريق
االشغال املختلفة او العناء.

من) الحماية  مراقعة  مقاول 
خمسة) من  أكثر  يشغل  ال  السرقة 

أشخاص
الطابق) عنوا  املقر االجتماعي:) (-
باسبود) داب  (93 اقم) في  السفلي 

الزيتو  مكناف)50000)مكناف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 
داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

الشركاء) حول  بيانات  ( (-
 األشخاص الطعيبيو ):)

عقاوي) طااق  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  و  مسير  بصفته ا))
ميدلت) زايدة  مولي  ايت  ب:) عنوانه 

350 5)ميدلت املغرب
قسو) ايت  محمد  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  و  مسير  بصفته ا))
دواا ايت حمو و يوسف) عنوانه ب:)
زايدة ميدلت)350 5)ميدلت املغرب

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
عقاوي) طااق  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
 5 350 ايت مولي زايدة ميدلت) ب:)

ميدلت املغرب
قسو) ايت  محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
دواا ايت حمو و يوسف زايدة ميدلت)

350 5)ميدلت املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.58291
812I

L EXPERT DE GESTION

HRE LTD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

L EXPERT DE GESTION
 PORTES DE MARRAKECH

 ZONE 18 DOJA(IMM 14 APPT
 04 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

HRE LTD SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
موالي ععد هللا التوفيق اقامة 
السفير  2 الطابق الخامس 

السماللية مراكش 0000  مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

133385

 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 HRE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

LTD SARL

(• بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

أو) الضيافة  داا  (، اياض) استغالل 

جميع الفنادق و املوايالت و الشقق)

أو املجمبات السياحية.

•)اصميم وإنشاء)واستغالل جميع)

وجميع) الفندقية  املنشآت  أنواع 

أنواع املطاعم.

•)القيام بأعمال العناء)أو الترميم.

•)استيراد واصدير.

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

موالي ععد هللا التوفيق اقامة السفير)

السماللية) الخامس  الطابق  (2 

مراكش)0000 )مراكش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

10.000,00)داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

مساعد) مونية  السيد ة)) (-

بصفته ا))مسيرة والكائن عنوانه ب:)

السماللية) (12 شقة) أ  املروة  اقامة 

مراكش)0000 )مراكش املغرب

مااكو) دو  فابيو  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

السماللية) (12 شقة) أ  املروة  اقامة 

مراكش)0000 )مراكش املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

- PATHOS INVEST LTD)»شركة)

بصفتها) املحدودة«) املسؤولية  ذات 

شريك والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)

 25 اقم) سليمة  داب  السواة  حااة 

مراكش املغرب اقم) ( 0000 مراكش)

االقتضاء:) عند  التجااي  السجل 

96201)املمثل الدائم:)مونية مساعد)

 PATHOS INVEST LTD  -

ذات) »شركة  (((ILES MARSHALL

بصفتها شريك) املسؤولية املحدودة«)

 Trust والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)

 Company Complex, Ajeltake

 Road, Ajeltake Island, Majuro,

 Marshall Islands MH96960
اقم) ( 0000 Iles Marshall Island

االقتضاء:) عند  التجااي  السجل 

99817)املمثل الدائم:)فابيو دو مااكو)

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

مساعد) مونية  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

السماللية) (12 شقة) أ  املروة  اقامة 

مراكش)0000 )مراكش املغرب

مااكو) دو  فابيو  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

السماللية) (12 شقة) أ  املروة  اقامة 

مراكش)0000 )مراكش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.133385

813I

FLASH ECONOMIE

SALT & PEPPER AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SALT & PEPPER(AGENCY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقامة 
حدائق اكدال الشقة 53 كلم 2.5 

طريق امزميز 0000  مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي:)

133331
 15 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 SALT بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

&(PEPPER(AGENCY
بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
واالاصال) التسويق  استشااات 
واصميم) الويب  مواقع  اصميم  (/

الجرافيك
اقامة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 2.5 كلم) (53 الشقة) اكدال  حدائق 

طريق امزميز)0000 )مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بصفته ا)) سفيز  افا  السيد ة)) (-
 10 فيال) شريكة والكائن عنوانه ب:)
0000 )مراكش) دواا الهنا تسلطانت)

املغرب
-)السيد ة))فيرجيني اافاييل فايو )
بصفته ا))شريكة والكائن عنوانه ب:)
 51 املبد  كولف اوسوا اياض اقم)

املدينة)0000 )مراكش املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بصفته ا)) سفيز  افا  السيد ة)) (-
 10 فيال) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
0000 )مراكش) دواا الهنا تسلطانت)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.133331
81 I

FLASH ECONOMIE

CABANE IMINTAGANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

CABANE IMINTAGANTE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 
الغزوة امينتكانت - الصويرة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

6581
 12 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

CABANE IMINTAGANTE
مقاول) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
إدااة البمليات أو الخدمات التجااية

دواا) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الغزوة امينتكانت)-)الصويرة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-
الشركة) سنة):)99

 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-
داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
هيرنانديز) فاليري  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))
   000 امينتكانت) الغزوة  دواا  ب:)

الصويرة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
هيرنانديز) فاليري  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
   000 امينتكانت) الغزوة  دواا  ب:)

الصويرة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.6581
815I

COFIDET SARL

 ACADEMIE GOHSE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

COFIDET SARL
 RUE MARRAKECH RESIDENCE

 NAJD 4eme(ETAGE(N 38
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 ACADEMIE GOHSE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
يبقوب املنصوا , الطابق الثالث 

اقم 5 - - طنجة املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.88059

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا) (2022 أكتوبر) في) 2) املؤاخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 ACADEMIE الوحيد) الشريك  ذات 

اأسمالها) معلغ  (GOHSE SARL AU
مقرها) وعنوا   داهم  (10.000
املنصوا) يبقوب  زنقة  (2 اإلجتماعي)
طنجة) (- (- (5 اقم) الثالث  الطابق  (,
نشاط) اوقف  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
زنقة) (2 و حدد مقر التصفية ب)
يبقوب املنصوا),)الطابق الثالث اقم)

5)-)-)طنجة املغرب.)
و عي :

و) الشااف  بن  عتيقة  السيد ة))
البتيق) العيت  فن  مجمع  عنوانه ا))
عمااة) ,)شقة اقم)  90000)طنجة)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
دجنبر) (28 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2022)احت اقم) 1569.
816I

BOUCHTA COMPTA

SCOLIN-MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC
SCOLIN-MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة ععد 
هللا الهعطي اقامة القدف اقم  3 - 

90000 طنجة املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.78705

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 يناير) (10 في) املؤاخ 

املصادقة على):
سكوم) يونس  السيد) ة)) افويت 
500)حصة اجتماعية من أصل)500 
حصة لفائدة السيد) ة))عيماد سكوم)

بتاايخ)10)يناير)2023.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (15 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)21 2.
817I

bemultico(بيمولتيكو

MIDELT ACADEMY CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

bemultico بيمولتيكو
اقم 106 شقة اقم 01 الزيتو  

املبركة -مكناف ، 50060، مكناف 
مكناف

 MIDELT ACADEMY CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شقة اقم 
01 عمااة مزكيدة ابوعام االحمدية 

1 مكناف 50000 مكناف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

58281
 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 MIDELT ACADEMY CENTER
بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

االستشااات اإلدااية
-)عنوا  املقر االجتماعي:)شقة اقم)
01)عمااة مزكيدة ابوعام االحمدية)1 

مكناف)50000)مكناف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
حسا ) اداقاوي  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  و  مسير  بصفته ا))
فيال) املدينة  دياا  اجزئة  ب:) عنوانه 
ايت والل عي  عرمة مكناف) (7 اقم)

50000)مكناف املغرب

محمد) ببدي  ايت  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
اقامة حمزة اقم)8)الطابق الرابع حي)
مكناف) (50000 مكناف) (2 مرجا )

املغرب
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
حسا ) اداقاوي  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
ايت) (7 املدينة فيال اقم) دياا  اجزئة 
 50000 مكناف) عرمة  عي   والل 

مكناف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.58281
818I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

املعناوي ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افع اأسمال الشركة

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER
 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER(ETAGE(BUREAU
 N°34A(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
املبناوي ارافو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

اياض القصر اقم 227 املحل 2 ازلي 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.102901
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام) (2022 دجنبر) (21 في) املؤاخ 
قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 
 CAPITAL«(700.000)داهم«)أي من«
عن) داهم«) (1.200.000« إلى) داهم«)
إدماج احتياطي أو أاباح أو) (: طريق)

عالوات إصداا في اأف املال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (07 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)5 5  1.

819I

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة)-)مكتب محاسب)

مبتمد من طرف الدولة

حاتم لوكيلي لكراء السيارات
إعال  متبدد القرااات

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة - 
مكتب محاسب مبتمد من طرف 

الدولة
شقة اقم 3 الطابق الثاني عمااة 22 
زنقة البادل حي اجنا  عيال  شااع 

كينيدي، 6000 ، آسفي املغرب
حاام لوكيلي لكراء السيااات »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شقة 
اجزئة بااريك - 6000  آسفي 

املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.9651

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)27)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
مساعد) تبيي   (1 اقم) قراا 
قرا) مايلي:) على  ينص  الذي  مسير:)
السيدة) تبيي   لوكيلي  حاام  السيد 
اقم العطاقة الوطنية) حليمة بركة،)
H26 967،)مساعدة مسير ملدة غير)

محدودة
على) املصادقة  (2 اقم) قراا 
مايلي:) على  ينص  الذي  التبديالت:)
امت) الذكر  السالفة  للقرااات  اعبا 
من) (15 العند) املصادقة على تبديل 

النظام األسا�شي
النظام) احيي   (3 اقم) قراا 
األسا�شي:)الذي ينص على مايلي:)قرا)
السيد حاام لوكيلي بصفته شريكا و)
مسيرا وحيدا للشركة احيي  القانو )
القرااات) كافة  بإضافة  األسا�شي 
املصادق عليها بمحضر الجمع البام)

اإلستثنائي

قراا اقم) )املصادقة على النظام)
على) ينص  الذي  الجديد:) األسا�شي 
لوكيلي) حاام  السيد  قرا  مايلي:)
املصادقة على النظام األسا�شي كما)

ام احيينه
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:15 اقم) بند 
بصفة) موكل  الشركة  تسيير  مايلي:)
مستقلة لكل من السيد حاام لوكيلي)

و السيدة حليمة بركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (27 بتاايخ) بآسفي  االبتدائية 

2023)احت اقم)159/2023.
820I

ADVALORIS 

A-IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

A-IMMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة 
بنومااا 2 الدوا الثانى اقم 18 زاوية 
شااع محمد 5 اكادير 80750 اكادير 

-
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

5 3 5
 21 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
نونبر)2022)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

A-IMMO
التطوير) -)غرض الشركة بإيجاز:)
ومكانته،) أشكاله  بجميع  البقااي 
غرض) ألي  األاا�شي  وبيع  شراء)
واجهيزها) واقسيمها  األغراض  من 
إدااة) أنواعها،) بجميع  واطويرها 
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املبدة) بأنواعها  البقااية  املشاايع 
للعيع أو اإليجاا

عمااة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
زاوية) (18 الدوا الثانى اقم) (2 بنومااا)
شااع محمد)5)اكادير)80750)اكادير)

-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
السنتي�شي) ا�شى  السيد ة)) (-
مسير) و  شريك  بصفته ا)) االداي�شي 
الخرطوم) زنقة  ب:) عنوانه  والكائن 
أكادير) السويسري  الحي  (13 اقم)

80750)أكادير املغرب
الصفراوي) مها  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريكة والكائن عنوانه ب:)
زنقة الخرطوم اقم)13)حي السويسري)

أكادير)80750)أكادير املغرب
السنتي�شي) سلمى  السيد ة)) (-
شريكة والكائن) االداي�شي بصفته ا))
 13 اقم) الخرطوم  زنقة  ب:) عنوانه 
حي السويسري أكادير)80750)أكادير)

املغرب
السنتي�شي) غالي  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) االداي�شي 
 13 اقم) الخرطوم  زنقة  ب:) عنوانه 
 80750 أكادير) السويسري  الحي 

أكادير املغرب
السنتي�شي) أحمد  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  بصفته ا)) االداي�شي 
 13 اقم) الخرطوم  زنقة  ب:) عنوانه 
 80750 أكادير) السويسري  الحي 

أكادير املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

السنتي�شي) ا�شى  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  بصفته ا)) االداي�شي 
 13 اقم) الخرطوم  زنقة  ب:) عنوانه 
 80750 أكادير) السويسري  الحي 

أكادير املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.5 3 5
821I

CASA CONSULTING

CONSTRUCTION ATWAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CASA CONSULTING
 N°191 BD(ANFA(RED(AZUR
 BUREAU 11B(ANFA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 CONSTRUCTION ATWAM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
ابراهيم الروداني 13, زنقة احمد 

املجاني إقامة ليزالب الطابق 
األول اقم 8, املباايف 20300 

الدااالعيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
507673

 07 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
شركة) اأسيس  اقرا  (2021 يونيو)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

CONSTRUCTION ATWAM
أعمال) (- -)غرض الشركة بإيجاز:)
(، املائي) البزل  (، املختلفة) العناء)
الكهرباء) (، الصعاغة) (، التشطيب)
أعمال) (، التجصيص) (، السعاكة) (،
(، التجهيز) (، التركيب) (، الحديد)
واملباد ) الخشب  نجااة  (، الديكوا)
األخرى)،)الزجاج)،)األاضيات)،)الرخام)

الصحي) الصرف  (، األاا�شي) تهيئة  (،

األشغال) وكذلك  (، وتسويتها) للتربة 

البامة أو الخاصة)،)والهندسة املدنية)

والهندسة الصناعية وجميع املهن) (،

 TCE))؛

اعادل) (، إدااة) (، ،)تشغيل) -)حيازة)

وبيع جميع املمتلكات املنقولة او غير)

املنقولة املعنية وغير املعنية)؛

القيام بجميع عمليات الترويج) (- (

العناء)وخدمات) (، البقااي والسياحي)

التقسيم والتشييد)؛

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-
احمد) زنقة  (,13 الروداني) ابراهيم 

الطابق) ليزالب  إقامة  املجاني 

 20300 املباايف) (,8 اقم) األول 

الدااالعيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

100.000,00)داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

عاافو) بوشبيب  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

اجزءة نصر شااع الزاقطوني اقم) 3 

150 2)العئر الجديد املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

عاافو) بوشبيب  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

اجزءة نصر شااع الزاقطوني اقم) 3 

150 2)العئر الجديد ملغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2021 يونيو) (21 بتاايخ)

.507673

822I

كافجيد

TIJANI BOIS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الداا العيضاء 

املغرب

TIJANI BOIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : شااع 

واد داعة مجموعة Y الزنقة 8  

الرقم 30-32 حي االلفة - - العيضاء 

العيضاء.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.160903

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

2022)اقرا حل) 29)دجنبر) املؤاخ في)

TIJANI BOIS)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ)

داهم وعنوا ) (1.000.000 اأسمالها)

داعة) واد  شااع  اإلجتماعي  مقرها 

 30-32 الرقم) ( 8 الزنقة) (Y مجموعة)

حي االلفة)-)-)العيضاء)العيضاء)نتيجة)

الالزمة االقتصادية.

و عي :

السيد ة))ليلى فصالي و عنوانه ا))

اجزئة الرحما  فيال ب)13شااع ععد)

العيضاء) (20200 بوطالب) الهادي 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

بتاايخ)29)دجنبر)2022)وفي شااع واد)

الرقم) ( 8 الزنقة) (Y مجموعة) داعة 

20220)العيضاء) (- 32-30)حي االلفة)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 85861.

823I
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L.AUDIFEC

DISTRIBUTION DAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

L.AUDIFEC
 N 67 RES(BERNABEN 4 EME

 ETAGE(ANGLE(RUE(FOURATE &
 ABOUTAOUR MAARIF MAARIF

 EXTENTION(CASABLANCA،
20370، CASABLANCA(MAROC
DISTRIBUTION DAY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

األا�شي، اقم  ، شااع الرباط، أوالد 
حمدا . 23030 بني مالل -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13699
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 2 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

DISTRIBUTION DAY
شراء) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
اللوازم) واوزيع  وبيع  واستيراد 
مواد) جميع  و  الكهربائية  واملبدات 

العناء
الطابق) عنوا  املقر االجتماعي:) (-
أوالد) اقم) ،)شااع الرباط،) األا�شي،)

حمدا .)23030)بني مالل)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 90.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
-)معلغ الحصص النقدية:)90.000 

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))جداا يونس بصفته ا))
الشريك الوحيد والكائن عنوانه ب:)
اجزئة البسري)2)اقم)2  23030)بني)

مالل املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))جداا يونس بصفته ا))
اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
البسري)2)اقم)2  23030)بني مالل)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.13699
82 I

SOFICOF

 LEARING GROUP
ACADEMY SARL.AU

إعال  متبدد القرااات

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
 LEARING GROUP ACADEMY
SARL.AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شااع 

موالي إسماعيل زنقة صفرو عمااة 
16 شقة اقم 2 - 10000 الرباط 

املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.792 5

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)06)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
مايلي:)افويت الحصص:)السيد ععد)
الوهاب مسناوي يفوت للسيد هشام)
اقسيم) فأصعم  (- حصة) (500 أمي )
ععد) السيد  اأف املال كمايلي:)-)

الوهاب مسناوي)500)حصة)-)

حصة.-) (500 أمي ) هشام  السيد 
اعتراف شركاء)بهذا التفويت

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
 LEARING GROUP ACADEMY
SARL.AU)للشريك الوحيد إلى شركة)
 LEARING GROUP ACADEMY

SARL) ش.م.م))
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
•)تسير الشركة من طرف السيد ععد)
الوهاب مسناوي و السيد هشام أمي )
•)إمضاء)وتسيير من طرف السيد ععد)

الوهاب مسناوي)•وبنود أخرى
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم) 13331.
825I

SOFICOF

 AMINOS GARDIENNAGE
SARL.AU

إعال  متبدد القرااات

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
 AMINOS GARDIENNAGE

SARL.AU »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 6 اجزئة 
األمانة شقة اقم 09 مسيرة 1 امااة - 

10000 امااة املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.136399

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)07)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
احمد) السيد  الحصص:) افويت 
فرج) زينب  للسيدة  يفوت  الرامي 
اقسيم) فأصعم  1000)حصة.))
اأف املال كمايلي):)السيدة زينب فرج)
بهذا) شركاء) اعتراف  حصة  (1000

التفويت

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

-استمراا في تسير الشركة من طرف)

السيدة زينب فرج)-تسير الشركة من)

إمضاء) (- فرج) زينب  السيدة  طرف 

وتسيير من طرف السيدة زينب فرج)-)
وبنود أخرى

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (16 بتاايخ) بتمااة  االبتدائية 

2023)احت اقم)9963.

826I

SOFICOF

 H-MIA DEVELOPPEMENT
SARL.AU

إعال  متبدد القرااات

SOFICOF

 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1

 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب

 H-MIA DEVELOPPEMENT

SARL.AU »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 2  زنقة 

ولد زيز شقة اقم 3 الطابق السفلي 

اكدال الرباط - 10000 الرباط 

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.85221

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)17)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

افويت الحصص:)السيد محمد ا�شى)

ااوين) ياسر  للسيد  يفوت  الناصري 

اقسيم) فأصعم  1000)حصة.))
اأف املال كمايلي):)السيد ياسر ااوين)

بهذا) شركاء) اعتراف  حصة  (1000

التفويت

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
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بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) استقالة  شركاء) قرا  -كما 
منصب) من  الناصري  ا�شى  محمد 
طرف) من  الشركة  -تسير  الشركة)
وتسيير) إمضاء) (• السيد ياسر ااوين)
•وبنود) من طرف السيد ياسر ااوين)

أخرى
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)133301.
827I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»DAWAJIN AL RAML«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»DAWAJIN AL RAML« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 
الشنااوا، أوالد عي�شى 000 2 

الجديدة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

29751
 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 »DAWAJIN AL RAML«
اربية) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
اربية) (- التركي.) والديك  الدواجن 
نقل واوزيع) وتبعئة واحويل العيض.)

الدواجن الحية.
دواا) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 2 000 عي�شى) أوالد  الشنااوا،)

الجديدة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الزيمي) ععداللطيف  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 2 000 عي�شى) أوالد  الشنااوا،) دواا 

الجديدة املغرب
الزيمي) حسن  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 2 000 عي�شى) أوالد  الشنااوا،) دواا 

الجديدة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الزيمي) ععداللطيف  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 2 000 عي�شى) أوالد  الشنااوا،) دواا 

الجديدة املغرب
الزيمي) حسن  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 2 000 عي�شى) أوالد  الشنااوا،) دواا 

الجديدة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.29751

828I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 SOCIETE DES TRAVAUX ET«
»SOLUTION INDUSTRIELS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
 SOCIETE DES TRAVAUX ET«
 »SOLUTION INDUSTRIELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 
أطلس، عمااة 5 ، الطابق الرابع، 
اقم 16، املباايف، الداا العيضاء. 

20050 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

5713 1
 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 SOCIETE DES TRAVAUX ET«

»SOLUTION INDUSTRIELS
(- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
والحلول) الفوالذية  اإلنشاءات 
(- والتصدير.) االستيراد  الصناعية.)
املستلزمات) جميع  واصدير  استيراد 

الصناعية.)
زنقة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الرابع،) الطابق  (، 5 عمااة) أطلس،)
العيضاء.) الداا  املباايف،) (،16 اقم)

20050)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
موهوب) خالد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
الشقة) ،) (،26 اقم) اجزئة النجوم،)

000 2)الجديدة املغرب
البسبا�شي) ميلود  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
 2 000 اجزئة العطحة،) (،9 اقم) ب:)

الجديدة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

موهوب) خالد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
الشقة) ،) (،26 اقم) اجزئة النجوم،)

000 2)الجديدة املغرب

البسبا�شي) ميلود  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 2 000 العطحة،) اجزئة  (،9 اقم)

الجديدة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.5713 1

829I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»U2SI«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»U2SI« شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة 

أطلس، عمااة 5 ، الطابق الرابع، 
اقم 16، املباايف، الداا العيضاء. 

20000 الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571339

 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 »U2SI«
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ااجر) (- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
االستيراد والتصدير.) اوايد صناعي.)

كراء)األليات.
زنقة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الرابع،) الطابق  (، 5 عمااة) أطلس،)
العيضاء.) الداا  املباايف،) (،16 اقم)

20000)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الواضحة) عماد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
حي القدف) (،33 الرقم) (،B بلوك) ب:)

80000)أكادير املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الواضحة) عماد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
حي القدف) (،33 الرقم) (،B بلوك) ب:)

80000)أكادير املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.571339
830I

YAKI BUSINESS

K2 SOLUTIONS S.A.R.L كا 2 
صوليسيون ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

YAKI BUSINESS
 RSD(MYSSIL(ETG 5 N 64 ،
90000، TANGER(MAROC

K2 SOLUTIONS(S.A.R.L كا 2 
صوليسيو  ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 31 اجزئة 

األنواا 90000 طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

127 85
بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 0 
2022)اقرا اأسيس شركة ذات) ماي)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 2 كا) (K2 SOLUTIONS S.A.R.L

صوليسيو  ش.م.م
خدمات) غرض الشركة بإيجاز:) (-

عقااية ومختلف أشغال العناء
 31 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

اجزئة األنواا)90000)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الحسيوتي) محمد  السيد ة)) (-
والكائن) شريك-مسير  بصفته ا))
عنوانه ب:)حي االدايسية)2)زنقة)103 

اقم)18 90000)طنجة املغرب
الحسيوتي) عصام  السيد ة)) (-
والكائن) شريك-مسير  بصفته ا))
عنوانه ب:)حي االدايسية)2)زنقة)103 

اقم)18 90000)طنجة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الحسيوتي) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 18 اقم) (103 زنقة) (2 حي االدايسية)

90000)طنجة املغرب

الحسيوتي) عصام  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 18 اقم) (103 زنقة) (2 حي االدايسية)

90000)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2022 ماي) بتاايخ) 2)

.127 85

831I

البامري البربي

 FRERES AKROUH
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

البامري البربي
ص.ب: 1169، سيدي عابد، 

32000، الحسيمة املغرب
 FRERES AKROUH

DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي لبزيب 

امزوا  32250 الحسيمة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
 015

 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
بمختصر) اإلقتضاء،) عند 
 FRERES AKROUH تسميتها:)

DISTRIBUTION
اوزيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

املواد الغذائية بالجملة و التجزئة
حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

لبزيب امزوا )32250)الحسيمة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 20.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم

-)معلغ الحصص النقدية:)20.000 
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))خالد اكروح بصفته ا))
شريك والكائن عنوانه ب:)حي لبزيب)

امزوا )32250)الحسيمة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))خالد اكروح بصفته ا))
حي لبزيب) مسير والكائن عنوانه ب:)

امزوا )32250)الحسيمة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

. 015
832I

COG

سهير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

COG
 APPT(N°3 IMM(F(RESID(BAB

 TARGA(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

سهير شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املسيرة 3 
الحي أ اقم  25 الشقة 3 مراكش 

0000  مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
1333 1

 30 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
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عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)سهير

اياض و) -)غرض الشركة بإيجاز:)
داا الضيافة و املناسعات

املسيرة) عنوا  املقر االجتماعي:) (-
3)مراكش) الشقة) الحي أ اقم) 25) (3

0000 )مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
سهير سسو  مزهري) السيد ة)) (-
والكائن) مسيرة  بصفته ا)) سالمي 
امات) (99207 1 عنوانه ب:)موبيم د)

كن اسرائيل)
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
سهير سسو  مزهري) السيد ة)) (-
والكائن) مسير  بصفته ا)) سالمي 
امات) (99207 1 عنوانه ب:)موبيم د)

كن اسرائيل)
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.1333 1
833I

STE ENT

STE RABAMON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

STE ENT
 ،NR 5 RUE(KACEM ، 72000

السمااة املغرب.
STE RABAMON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 68 

شااع الجيش امللكي حي الفتم - - 

السمااة املغرب.

تبيي  مسير جديد للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.13 9

بناء)على قراا الجمبية االستثنائية)

ااايخ)13/02/2023

فاام) جديد:) مسير  تبيي   ام 

الخداجي

)اعبا القالة املسير،)لينة الخداجي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالسمااة بتاايخ)16)فبراير)

2023)احت اقم)29.

83 I

FLASH ECONOMIE

ELYA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ELYA PROMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6  شااع 

الزاقطوني الدوا الثالث شقة 6 

20000 الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

5717 5

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 2 

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 ELYA بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

PROMO

إنشاء) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
البقااات) جميع  واأجير  وبيع 
املخصصة لإلسكا  أو التجااة أو أي)

استخدام منهي آخر على اإلطالق
ادااة مشروع

واقسيم) ومبدات  وبيع  اقتناء)
واجزئة الكثير من األاا�شي

  6 االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-
شااع الزاقطوني الدوا الثالث شقة)

6 20000)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
العصيري) انس  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 20000 حي ببلعك عي  الدئاب) (96

الداا العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
العصيري) انس  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 20000 حي ببلعك عي  الدئاب) (96

الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.5717 5
835I

FLASH ECONOMIE

H2L LABS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
H2L LABS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 11 ، ممر 
طريق األخضر الاميطاج 20000 

الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571083
 12 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 H2L تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

LABS
-)غرض الشركة بإيجاز:)شراء)وبيع)
واصنيع) واحضير  واصدير  واستيراد 
وشعه) الطعية  واملواد  املنتجات 
والسريرية) والصيدالنية  الطعية 
والبطوا) التجميل  ومستحضرات 
باإلضافة إلى جميع املنتجات املشتقة)

أو املماثلة

(، (11 االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-
ممر طريق األخضر الاميطاج)20000 

الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)120.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
البسري) جيها   السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))
املدينة) (350 فيال) سيتي  كولف  ب:)
الداا) (20000 بوسكواة) الخضراء)

العيضاء)املغرب
البسري) محمد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
زنقة) الريا   حي  الحضري  القطب 
النواصر) (750 فيال) العديع  القصر 

20000)الداا العيضاء)املغرب
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املباليج) حسن  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
شااع) الريا   حي  الحضري  القطب 
النواصر) (699 فيال) العديع  القصر 

20000)الداا العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
البسري) جيها   السيد ة)) (-
مسير حر والكائن عنوانه) بصفته ا))
املدينة) (350 فيال) سيتي  كولف  ب:)
الداا) (20000 بوسكواة) الخضراء)

العيضاء)املغرب
البسري) محمد  السيد ة)) (-
مسير حر والكائن عنوانه) بصفته ا))
ب:)القطب الحضري حي الريا  زنقة)
النواصر) (750 فيال) العديع  القصر 

20000)الداا العيضاء)املغرب
املباليج) حسن  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
شااع) الريا   حي  الحضري  القطب 
النواصر) (699 فيال) العديع  القصر 

20000)الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (07 بتاايخ)

.571083
836I

FIDUCIAIRE BAMMOU

AGROUPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
AGROUPO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7  زنقة 
عمر ابن عاص اقامة اسماعيل 
مكتب اقم 03 000 1 القنيطرة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

682 3
 08 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

AGROUPO
-التجااة) -)غرض الشركة بإيجاز:)

في االت الفالحية
-كراء)االت الفالحية
-االستراد و التصدير

  7 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
زنقة عمر ابن عاص اقامة اسماعيل)

مكتب اقم)03 000 1)القنيطرة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
السيد ة))مصطفى ايت اعليوة) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
افكا) (1 اقم) (1 2 زنقة) ب:) عنوانه 

000 1)القنيطرة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
السيد ة))مصطفى ايت اعليوة) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
 1 000 افكا) (1 اقم) (1 2 زنقة) ب:)

القنيطرة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.682 3
837I

VIP FINANCE CENTER

VIP FINANCE SARL - فيب 
فينانس

شركة ذات املسؤولية املحدودة
افويت حصص

VIP FINANCE CENTER
 RUE IBN TOUMERT IMMEUBLE

 SARHOUNY APPARTEMENT
 1 ، 28810، MOHAMMEDIA

MAROC
VIP FINANCE SARL - فيب 
فينانس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1 زنقة إبن 
اومرت عمااة الصرغني شقة اقم 

1 - - املحمدية املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.31165

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2022 نونبر) (22 في) املؤاخ 

املصادقة على):
بياض) عمر  السيد) ة)) افويت 
165)حصة اجتماعية من أصل)330 
اشيد اضا) حصة لفائدة السيد) ة))

املصولت بتاايخ)22)نونبر)2022.
بياض) عمر  السيد) ة)) افويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (165
330)حصة لفائدة السيد) ة))عائشة)

صغاا بتاايخ)22)نونبر)2022.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
االبتدائية باملحمدية بتاايخ)16)فبراير)

2023)احت اقم)393.
838I

CFCIM

SMC MOROCCO سمس 
موروكو

شركة املساهمة
اأسيس شركة

CFCIM
15 شااع مرف السلطا  ، 20130، 

الداا العيضاء املغرب
SMC MOROCCO سمس مواوكو 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املجمع 

الصناعي لغرفة التجااة والصناعة 

الفرنسية باملغرب أوالد صـالح 

، قطبة اقم 2 ، مكتب اقم   ، 

الطابق األول - أوالد صـالح -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

5717 7

 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

نونبر)2022)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 SMC بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

MOROCCO)سمس مواوكو

(، اجااة) غرض الشركة بإيجاز:) (-

اصدير واصنيع) (، استيراد) (، اطوير)

مكونات وحلول األامتة الصناعية

املجمع) )عنوا  املقر االجتماعي:) (-

والصناعة) التجااة  لغرفة  الصناعي 

(، صـالح) أوالد  باملغرب  الفرنسية 

قطبة اقم)2)،)مكتب اقم) )،)الطابق)

األول)-)أوالد صـالح)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99)عام

الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

5.000.000 )داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

5.000.000 )داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

ااكادا) يوشيكي  السيد ة)) (-

والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))

(، كاهاال) شااع  (3939 ب:) عنوانه 

96816)،)الواليات املتحدة األمريكية)

الواليات) هاواي  هونولولو  (96816

املتحدة األمريكية

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
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- SMC)سمس)»شركة املساهمة«)
بصفتها شريك وحيد والكائن مقرها)
 UDX 15F أكيهابااا) ب:) اإلجتماعي 
شيودا-كو) (، سواوكاندا) ( -1 -1
اقم) اليابا   طوكيو  (101-0021
(- االقتضاء:) عند  التجااي  السجل 

املمثل الدائم:)يوشيكي ااكادا)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
(، أوليفيي) شوفاليي،) السيد ة)) (-
مسير) بصفته ا)) فرانسواز  (، جويل)
ألعير) زنقة  (12 ب:) عنوانه  والكائن 

اوسيل)75017)باايس فرنسا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (03 بتاايخ)

.5717 7

839I

كافجيد

AMIWAI-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الداا العيضاء 

املغرب
AMIWAI-TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10زنفة 
الشراادة الطابق السفلي بواكو  - 

20220 العيضاء املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.532789

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (23 املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
اأسمالها) معلغ  (AMIWAI-TRAV
مقرها) وعنوا   داهم  (2.000.000
10زنفة الشراادة الطابق) اإلجتماعي)
العيضاء) (20220 (- بواكو ) السفلي 
. DISSOLUTION(:(املغرب نتيجة ل

10زنفة) و حدد مقر التصفية ب)
(- الطابق السفلي بواكو ) الشراادة 

20220)العيضاء)املغرب.)
و عي :

و) بونبوج  يونس  السيد ة))
بلوك) (7 حي السالوي اقم) عنوانه ا))
السالم سيدي قاسم)16100)سيدي)

قاسم املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858612.

8 0I

SOFICOF

 TAZI &BAROUDI
DISTRIBUTION SARL

إعال  متبدد القرااات

SOFICOF
 rue(ghazali(apt 2 les(orangers 1
 1 rue(ghazali(apt 2 les(orangers،

rabat ،10000 املغرب
 TAZI &BAROUDI

DISTRIBUTION SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 6 زنقة 
ضاية البوا الطابق الرابع شقة اقم 
16 اكدال - 10000 الرباط املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.160721
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)19)دجنبر)2022
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة مسير الشركة) قرا الشركاء)

السيد ناصر برودي)
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
استمراا في تسيير الشركة من طرف)

السيد امحمد التازي)

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

امحمد) السيد  طرف  من  إمضاء)
التازي وبنود أخرى

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (13 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)133211.

8 1I

هند لشقر

STE MOUROU TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

هند لشقر
اقم 26 مكرا 2 نجزئة الحعابي 

الدكااات فاف ، 30000، فاف فاف

 STE MOUROU TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 17 

بلوك 17 حي الداي�شي عوينات 

الحجاج فاف - 30000 فاف 

املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 7871

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2023 يناير) (25 املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE MOUROU الوحيد) الشريك 

 100.000 TRAVAUX)معلغ اأسمالها)

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم)

عوينات) الداي�شي  حي  (17 بلوك) (17

الحجاج فاف)-)30000)فاف املغرب)

وعدم) اقتصادية  ازمة  (: ل) نتيجة 

احقيق الهدف االجتماعي.

اقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عوينات) الداي�شي  حي  (17 بلوك) (17

الحجاج فاف)-)30000)فاف املغرب.)

و عي :

عنوانه ا)) و  مواو  عمر  السيد ة))
الجديدة) النجاح  اجزئة  (12 اقم)

000 2)الجديدة املغرب كمصفي) ة))

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) بتاايخ) 1) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)2023/ 619.

8 2I

boutouissa mustafa

AYUR TRAVEL
إعال  متبدد القرااات

boutouissa mustafa
 BOITE POSTALE VILLE

 NOUVELLE HAMRIA N°867
 MEKNES ، 50000، meknes

maroc
AYUR TRAVEL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: محل اقم 
6 شااع املبمواة ايزيدنس املبمواة 

- - القنيطره املغرب .
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.  379

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)20)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
الذي) (: األسهم) بيع  (1- اقم) قراا 
حميش) -محمد  مايلي:) على  ينص 
حصة لفاءدة املصطفى) باع10.000)

غزال
قراا اقم)-2تغيير الشكل القانوني:)
-تغيير) مايلي:) على  ينص  الذي 
ذات) شركة  لتصعم  الشركة  شكل 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
ينص) الذي  اقم6:) اقم  بند 
غزال:) املصطفى  مايلي:) على 

2.000.000,00)داهم
على) ينص  الذي  اقم7:) اقم  بند 
 20.000 غزال:) املصطفى  مايلي:)

حصة
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)07)فبراير)

2023)احت اقم)511.

8 3I

CADSMCABINET

HB GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CADSMCABINET

 CASABLANCA ، 0،

CASABLANCA MAROC

HB GROUPE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1  

شااع الزاقطوني الطابق 7 الشقة 

37 املباايف الدااالعيضاء - 

الدااالعيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

5253 5

 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

نونبر)2021)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 HB تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

GROUPE

عمليات) غرض الشركة بإيجاز:) (-

التجااة

عمليات العناء

  1 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

الشقة) (7 الطابق) الزاقطوني  شااع 

(- الدااالعيضاء) املباايف  (37

الدااالعيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بلقرية) هشام  السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
عمااة) اليسر  اجزئة  ب:) عنوانه 
 20220 األلفة) (6 11الشقة)

الدااالعيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بلقرية) هشام  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 6 11الشقة) عمااة) اليسر  اجزئة 

األلفة)20220)الدااالعيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2021 دجنبر) (13 بتاايخ)

.5253 5
8  I

CADSMCABINET

HB GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

CADSMCABINET
 CASABLANCA ، 0،

CASABLANCA MAROC
HB GROUPE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 1  شااع 
الزاقطوني الطابق 7 الشقة 37 
املباايف - - الدااالعيضاء املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.5253 5

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
املؤاخ في)07)مااف)2022)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 7 الطابق) الزاقطوني  شااع  ( 1«
الشقة)37)املباايف)-)-)الدااالعيضاء)
F)زنقة) املغرب«)إلى)»األلفة مجموعة)

الدااالعيضاء) (- (- مكرا) (99 اقم) (180
املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 05 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

أبريل)2022)احت اقم)819793.
8 5I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

STE TILKIE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شااع عالل ابن ععد 
هللا اقم 32 الريش ، 00 52، الريش 

املغرب
STE TILKIE TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي قصر ايت 
اداات اواربات اميلشيل - اميلشيل 

-
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
3369

 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

TILKIE TRAVAUX
-)غرض الشركة بإيجاز:)االشغال)

املختلفة او العناء
االستراد و التصدير

-)عنوا  املقر االجتماعي:)قصر ايت)
اداات اواربات اميلشيل)-)اميلشيل)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
اسماعيل) ااعير  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اميلشيل) اواربات  اداات  ايت  قصر 

00 52)اميلشيل املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
اسماعيل) ااعير  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اميلشيل) اواربات  اداات  ايت  قصر 

00 52)اميلشيل املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (07 بتاايخ)

.3369
8 6I

efg expert

BLUE CITY PRINT
إعال  متبدد القرااات

efg expert
 Av(lalla(Yacout 5eme, Appt(D 39

، 20000، casablanca(maroc
BLUE CITY PRINT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: مجمع 

كريمة زنقة الرأف األخضر اقم 28 - 
90090 طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.89797
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)02)يناير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
من) حصة  (30 بيع) على  املوافقة 
داهم التي كانت في حوزة) (100 فئة)
السيدة هاجر بلقلسم لفائدة السيد)

الخليل برحومة
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قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على الشكل الجديد للشركة)
التي أصعحت شركة دات مسؤولية)

محدودة
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
االجتماعي) املقر  تغيير  على  املوافقة 
من مجمع كريمة زنقة الرأف األخضر)
 2 طنجة إلى اجزئة كريمة) (،28 اقم)

زنقة غينيا بيساو اقم)77،)طنجة)
على) ينص  الذي  اقم) :) قراا 
مايلي:)الزيادة في غرض الشركة):)بيع)
أنواعها) بجميع  املالبس  بالتقسيط 

ومستلزماتها واالستيراد والتصدير
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  6و7:) اقم) بند 
مايلي:)املوافقة على بيع)30)حصة من)
داهم التي كانت في حوزة) (100 فئة)
السيدة هاجر بلقلسم لفائدة السيد)

الخليل برحومة
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
املوافقة على الشكل الجديد للشركة)
التي أصعحت شركة دات مسؤولية)

محدودة
بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
االجتماعي) املقر  تغيير  على  املوافقة 
من مجمع كريمة زنقة الرأف األخضر)
 2 طنجة إلى اجزئة كريمة) (،28 اقم)

زنقة غينيا بيساو اقم)77،)طنجة)
على) ينص  الذي  (:3 اقم) بند 
مايلي:)الزيادة في غرض الشركة):)بيع)
أنواعها) بجميع  املالبس  بالتقسيط 

ومستلزماتها واالستيراد والتصدير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)5 2625.
8 7I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

DZIA IMRANE TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شااع الحسن الثاني اقم 81 حي 
 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité(suta(souk
sebt، 23550، سوق السبت املغرب
DZIA IMRANE TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة 
السالم شااع الخطابي الشقة اقم 
07 الطابق االول بني مالل 23000 

بني مالل -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13695

 18 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 DZIA بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

IMRANE TRAVAUX
-)غرض الشركة بإيجاز:)-)اشغال)

مختلفة
-)اصدير واستيراد

-)نيكوص
عمااة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
اقم) الشقة  الخطابي  شااع  السالم 
 23000 بني مالل) الطابق االول  (07

بني مالل)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
نسيمة) الوالي  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسيرة  بصفته ا))
الرواجح جماعة اوالد بواحمو ) ب:)
سوق السبت) (23550 سوق السبت)

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

نسيمة) الوالي  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

بواحمو ) اوالد  جماعة  الرواجح 

سوق السبت) (23550 سوق السبت)

املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.13695

8 8I

ائتمانية الراحة

SABER IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ائتمانية الراحة

8  شااع محمد الخامس اجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد

SABER IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

سيدي لحسن اقم 52 سفلي برشيد 

26100 برشيد املغرب.

افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 

.10 21

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2016 شتنبر) (20 في) املؤاخ 

املصادقة على):

الرحيم) ععد  السيد) ة)) افويت 

من) اجتماعية  حصة  (100 صابر)

حصة لفائدة السيد) ة)) (100 أصل)

بهيجة سلوم بتاايخ)22)شتنبر)2016.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

أكتوبر) االبتدائية ببرشيد بتاايخ) 1)

2016)احت اقم)2525.

8 9I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

EMSYS SARL
إعال  متبدد القرااات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عمااة أهضاا – الطابق االول ملتقى 

زنقة ال�شي وزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكادير
»EMSYS SARL «

املقـر االجتـمـاعي: الطابق السفلي اقم 
6  حي الوفاق بنسركاو اكادير 
السجل التجااي اقم 22921 

البام) الجمع  عقد  بمقت�شى 
االستثنائي بتاايخ)01/02/2023)قرا)
 EMSYS (« لشركة) الوحيد  الشريك 

SARL)»)مايلي):)
)الرفع من اأسمال الشركة من)
 000.00 الى) داهم  (2  000  000.00
000 12)داهم وذلك بخلق000 100 
100)داهم) حصة اجتماعية من فئة)

للحصة الواحدة.)
األسا�شي) القانو   انقيم  (

للشركة.)
االيـداع) اـم  القـانــونــي:) االيـداع 
لـدى) الضعط  بكتـابـة  القـانـونـي 
بتـاايخ) بأكادير  التجااية  املحكـمـة 

15/02/2023)احت اقم52 120 
ام التبديل في) السجل التجااي:)
التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

بأكادير احت اقم)728

للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر
مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

850I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 COMMERCE
 ORGANISATION

 RESSOURCE SOLUTION
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
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 COMMERCE ORGANISATION
 RESSOURCE SOLUTION SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

البرقوب اقم 01- 772 الداخلة 
وادي الذهب - الداخلة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

23799
 18 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 COMMERCE ORGANISATION
RESSOURCE SOLUTION SARL

(- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
املساعدة في التنظيم واإلدااة.

-)مركز ااصال.
-)وكالة عقااية.)

انواعه) بجميع  البقااي  التهيء) (-
والعيع) واالبدال  الشراء) طريق  عن 

والتجزيء)للشقق بجميع انواعها.)
-)التسويق الرقمي.)

-)االستيراد والتصدير.)
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-
الداخلة) اقم) 01-772) البرقوب 

وادي الذهب)-)الداخلة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
 BRIGNONEN السيد ة)) (-
 Claudine, Suzanne, Madeleine
عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))
 ROUTE DE SAINT JULES 17 (:ب

 8 210 ALTHEN-DES- PALUDS
 FRANCE 8 210 ALTHEN-DES-

PALUDS)فرنسا
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
 BRIGNONEN السيد ة)) (-
 Claudine, Suzanne, Madeleine
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 ROUTE DE SAINT JULES  17 
 8 210 ALTHEN-DES- PALUDS
 FRANCE 8 210 ALTHEN-DES-

PALUDS)فرنسا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (30 بتاايخ)

.23799
851I

FIDUCIAIRE FIMECOF

PARA SARA RITA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

PARA SARA RITA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 9  
زنقة مليلية حي القدف ويسال  - 

50000 مكناف املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 0707

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2021)اقرا حل) 03)شتنبر) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
اأسمالها) معلغ  (PARA SARA RITA
مقرها) وعنوا   داهم  (10.000
حي) مليلية  زنقة  ( 9 اقم) اإلجتماعي 
مكناف) (50000 (- ويسال ) القدف 
مالية) مشاكل  (: ل) نتيجة  املغرب 

ومنافسة.

  9 و حدد مقر التصفية ب اقم)
(- ويسال ) القدف  حي  مليلية  زنقة 

50000)مكناف املغرب.)

و عي :

السيد ة))أسماء)هراد و عنوانه ا))
القدف) حي  مليلية  زنقة  ( 9 اقم)

املغرب) مكناف  (50000 ويسال )

كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

أبريل) (21 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2022)احت اقم)127.

852I

CCE SERVICES

MAGISTRALE FINITION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

CCE SERVICES

الرقم  19 اجزئة الوفا الطابق 

الثاني شقة اقم 9 ، 28820، 

املحمدية املغرب

MAGISTRALE FINITION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 9 اف 

مكرا اياض السالم 28800 

املحمدية -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

32393

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

MAGISTRALE FINITION

-)غرض الشركة بإيجاز:)االنباش)
البقااي)-)اشغال العناء

اف) (9 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
مكرا اياض السالم)28800)املحمدية)

-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الحنانة) جواد  السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)حي السالم سوق السبت)
اوالد النمة)0000)سوق السبت اوالد)

النمة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الحنانة) جواد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي السالم سوق السبت اوالد النمة)
النمة) اوالد  السبت  سوق  (0000

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.32393
853I

CHARLOTT AGENCY

CHARLOTT AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CHARLOTT AGENCY
15 شااع االبطال اقم الشقة   

RABAT MAROC ،0 ،اكدال الرباط
CHARLOTT AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
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الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 شااع 

االبطال اقم الشقة   اكدال - 
الرباط املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1 7895
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (10 املؤاخ في)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 CHARLOTT الوحيد) الشريك  ذات 
 10.000 اأسمالها) معلغ  (AGENCY
 15 اإلجتماعي) داهم وعنوا  مقرها 
اكدال) شااع االبطال اقم الشقة) )
ضبف) (: ل) نتيجة  املغرب  الرباط  (-
املسعق) الحل  اقرا  املعيبات  حجم 
الجتماعي) مقرها  احديد  و  للشركة 

كمقر التصفية.
و حدد مقر التصفية ب)15)شااع)
االبطال اقم الشقة) )اكدال)-)الرباط)

املغرب.)
و عي :

بدا الوادي و عنوانه ا)) السيد ة))
 10060  10 اقم) مدغشقر  شااع 
الرباط املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (25 بتاايخ) بالرباط  التجااية 

2023)احت اقم)1 1326.
85 I

unifiscom

LOG SOURCING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

unifiscom
 RES MIAMAR IMM C RDC N9
 CALIFORNIE(CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA(MAROC
LOG SOURCING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 5  شااع 

أطلس الطابق   اقم 16 مباايف 

20000 الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

552317

 06 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2022 يونيو)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 LOG تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

SOURCING

بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

اإلعالميات

-)عنوا  املقر االجتماعي:)5 )شااع)
مباايف) (16 اقم) الطابق) ) أطلس 

20000)الداا العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم) (100 حصة) (1000 داهم،)

للحصة كلها للسيد ععد الكريم بلعيد

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

بلعيد) الكريم  ععد  السيد ة)) (-

والكائن) مسير  شريك  بصفته ا))

شااع الواود الطابق) (51 عنوانه ب:)

الداا) (20000 حي الراحة) (2 شقة) (1

العيضاء)املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بلعيد) الكريم  ععد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
51)شااع الواود الطابق)1)شقة)2)حي)
الراحة)20000)الداا العيضاء)املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2022 يونيو) (20 بتاايخ)

.552317
855I

ibtihal(fiduciaire

 STE LA BONNE PATE SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ibtihal(fiduciaire
 bloc(h(n 62 ,ouled(oujih(kenitra

، 14000، kenitra(maroc
 STE LA BONNE PATE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي بلوك 
ف اقم 215 الحوزية القنيطرة - 

000 1 القنيطرة املغرب.
تغيير نشاط الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.39733

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام تغيير) (2022 نونبر) (22 املؤاخ في)
نشاط الشركة من)»مخبزة وحلويات)
و) -حلويات  »مخبزة) إلى) ومقهى«)

مقشدة«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 26 بتاايخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

دجنبر)2022)احت اقم)5231.
856I

STE FIDLAMIAE SARL

ARZON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

ARZON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 23 شااع 

عالل بن ععدهللا ممر كراكشو داج 

ب شقة 3 - الرباط -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

166257

في) 1  مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ARZON

(- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الحراسة.

-)عنوا  املقر االجتماعي:)23)شااع)

عالل بن ععدهللا ممر كراكشو داج ب)

شقة)3)-)الرباط)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

ملرابط) محمد  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
غيااة) زنقة  (2 بوشبرة) سانية  ب:)
11000)سال) 639)سيدي مو�شى) اقم)

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
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ملرابط) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم) غيااة  زنقة  (2 بوشبرة) سانية 
سال) (11000 مو�شى) سيدي  (639

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.166257
857I

EUROMED COMPTA-SARL

 LUXURY CAMP
OUKAIMDEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau(N° 4 1er(etage(Imm

 N° 1106 Lot(Al(Massar
 QI(Marrakech ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LUXURY CAMP OUKAIMDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة ج 
7 اقامة الدواادو شقة 2 املشوا 
القصعة مراكش 0000  مراكش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
1333 7

 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
LUXURY CAMP OUKAIMDEN

نتظيم) (- -)غرض الشركة بإيجاز:)
املخيمات واستغالل اماكن التخييم

-)كراء)الدااجات.
عمااة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
املشوا) (2 اقامة الدواادو شقة) (7 ج)

القصعة مراكش)0000 )مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))احمد كراحي بصفته ا))
 3 ب:) عنوانه  والكائن  ومسير  مالك 
سيعغي) (92130 بوسيت) شااع كروا 

فرنسا)92310)سيعغي فرنسا
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
كراحي) احمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
3)شااع كروا بوسيت)92130)سيعغي)

فرنسا)92310)سيعغي فرنسا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.1333 7
858I

ACCOMPT CONSULTING

DELICE SMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
DELICE SMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي �شي 
لخضر زنقة ب 6 اقم  0 وجدة 

60000 وجدة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

36 

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 0 
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 مااف)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

DELICE SMO
و) شراء) غرض الشركة بإيجاز:) (-
بيع و اوزيع تسويق املنتجات الغدائية)

مثلجات والكيك و العيسكويت.....
حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
6)اقم) 0)وجدة) �شي لخضر زنقة ب)

60000)وجدة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
سيعد) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم) 0  (6 ب) زنقة  لخضر  �شي  حي 

وجدة)60000)وجدة املغرب
عمر سيعد بصفته ا)) السيد ة)) (-
�شي) حي  ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
وجدة) اقم) 0) (6 ب) زنقة  لخضر 

60000)وجدة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
ذات) »شركة  (DELICE SMO  -
بصفتها شركة) املسؤولية املحدودة«)
حي) ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
6)اقم) 0)وجدة) �شي لخضر زنقة ب)
السجل) اقم  املغرب  وجدة  (60000
 39061 االقتضاء:) عند  التجااي 

املمثل الدائم:)محمد سيعد)
ذات) »شركة  (DELICE SMO  -
بصفتها شركة) املسؤولية املحدودة«)
حي) ب:) اإلجتماعي  مقرها  والكائن 
6)اقم) 0)وجدة) �شي لخضر زنقة ب)
السجل) اقم  املغرب  وجدة  (60000
 39061 االقتضاء:) عند  التجااي 

املمثل الدائم:)عمر سيعد)

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
سيعد) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم) 0  (6 ب) زنقة  لخضر  �شي  حي 

وجدة)60000)وجدة املغرب
عمر سيعد بصفته ا)) السيد ة)) (-
�شي) حي  ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
وجدة) اقم) 0) (6 ب) زنقة  لخضر 

60000)وجدة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2022 مااف) (28 بتاايخ)

.36 
859I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

 STE RAHMA TIJARA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اوسيع نشاط الشركة)

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED ( FLM

اقم 30 مكرا زنقة شيخ الإلسالم 
بلبربي الواد لحمر ، 52000، 

الرشيدية املغرب
 STE RAHMA TIJARA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها االجتماعي اقم 8 زنقة 

ازنيت البيطا الجديدة - 52000 
الرشيدية املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.1 969
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)13)يناير)2023)امت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
.(TRAITEUR (متبهد حفالت

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 16 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)92/2023.
860I
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RADOUANE

DELISSIMOFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

RADOUANE
 HASSANIA(I(N°681 ALIA

 MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
DELISSIMOFOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة في طوا 
التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
أحمد اوكي الطابق 2 شقة 10 الداا 

العيضاء - 50 20 الداا العيضاء 
املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.522851
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 أكتوبر) (31 في) املؤاخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
اأسمالها) معلغ  (DELISSIMOFOOD
مقرها) وعنوا   داهم  (10.000
اإلجتماعي)7)زنقة أحمد اوكي الطابق)
 20 50 (- الداا العيضاء) (10 شقة) (2
الداا العيضاء)املغرب نتيجة ل):)بدو )

نشاط.
زنقة) (7 و حدد مقر التصفية ب)
10)الداا) 2)شقة) أحمد اوكي الطابق)
العيضاء) الداا  (20 50 (- العيضاء)

املغرب.)
و عي :

و) الرحالي  املومن  ععد  السيد ة))
حي) (6 شقة) (2 زنقة) (199 عنوانه ا))
املغرب) املحمدية  (20800 الوفاء)

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
زنقة) (7 (: الوثائق املتبلقة بالتصفية)
10)الداا) 2)شقة) أحمد اوكي الطابق)

العيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 16 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)6602.
861I

Agence Fiduciaire BASMA COM

 TRANSPORTATION

SERVICES AGENCY
إعال  متبدد القرااات

Agence Fiduciaire BASMA COM

شااع محمد الخامس،0  

إقامة دنيا،الجناح ب،الطابق 

الخامس،الرقم 22 ، 90020، طنجة 

املغرب

 TRANSPORTATION SERVICES

AGENCY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة 

القرية،الرقم1 - 0 900 طنجة 

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 

.750 7

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)30)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

لد ) من  حصة  (100 افويت) مايلي:)

لفائدة) أسامة  الخنوف  السيد 

السيد الحصيني هشام،اقم العطاقة)

AB8 099(الوطنية

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

اجديد مهام السيدة الشريب وفاء،)

 KB12 32 (الوطنية العطاقة  اقم 

كمسيرة للشركة)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

اأسمال الشركة محدد في مائة ألف)

ألف) بحسب  (، داهم) (100.000

كلها) داهم للحصة الواحدة،) (1.000

في ملك السيد الحصيني هشام

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (02 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)3 2623.

862I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 LES TERRES DE CAROUBE
SARL SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE(QI(AGADIR ،

80000، AGADIR(MAROC
 LES TERRES DE CAROUBE

SARL SARL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
البرقوب اقم 01- 772 الداخلة 

وادي الذهب - الداخلة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
23801

 18 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 LES تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)
 TERRES DE CAROUBE SARL

SARL
(- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

االستغالل الفالحي)
-)اجهيز واثمي  محصول الخروب)

وعلف املاشية.
املنتجات) وتسويق  اوزيع  (-

الغذائية وعلف املاشية.
-)اوزيع وتسويق العذوا واألسمدة)

واملنتجات النعااية.
-)استيراد واصدير جميع املنتجات)

والخدمات.
-)التجااة الوطنية والدولية.

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-
الداخلة) اقم) 01-772) البرقوب 

وادي الذهب)-)الداخلة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 
داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
سليمة) لكحل  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريكة والكائن عنوانه ب:)
 )شقة)17)اقامة البستا  حي النهضة)

1)الرباط)10210)الرباط املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
سليمة) لكحل  السيد ة)) (-
بصفته ا))مسير والكائن عنوانه ب:)  
شقة)17)اقامة البستا  حي النهضة)1 

الرباط)10210)الرباط املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (30 بتاايخ)

.23801

863I

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م.)ذات الشريك)

الوحيد

MARCHE TADLA SARL AU 
إعال  متبدد القرااات

شركة مستأمنة الحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

20 شااع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 20 شااع املتنبي الطتعق االول 
بني مالل، 23000، بني مالل املغرب
 MARCHE TADLA SARL AU 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: حي 
الجعلية بلوك 1 اقم 6 بني مالل 

23000 بني مالل املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.1139



4075 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)06)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

البزيز) الدحموني ععد  السيد  فوت 

 IA22918 اقم) الوطنية  بطاقته 

بطاقته) نظير اضوا   السيد  لفائدة 

ماقداه) (- (I28508 (اقم الوطنية 

بقيمة) (6388  319)حصة من أصل)

معلغ) مقابل  الواحدة  للحصة  (100

00 319)داهم.

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

ذات) شركة  الى  الوحيد  الشريك 

مسؤولية محدودة)

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

ععد) الدحموني  السيد  استقالة 

 IA22918 الوطنية) بطاقته  البزيز 

من مهام التسيير وتبيي  السيد نظير)
 I28508 (الوطنية بطاقتة  اضوا  

مسير جديد ووحيد للشركة.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

نقدية) معالغ  للشركة  الشركاء) قدم 

السيد) قدم  حيث  بالكامل  محراة 

 319 00 البزيز) ععد  الدحموني 

 319 00 داهم والسيد نظير اضوا )

 638800.00 ما مجموعه) أي  داهم 

داهم

بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 638800.00 هو) الشركة  اأسمال 

داهم مقسم إلى)6388)حصة مقسمة)

على الشركاء)كالتالي لسيد الدحموني)

ععد البزيز) 319)سهم والسيد نظير)
اضوا ) 319)سهم

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

 MARCHE TADLA SARL شركة)

شركة ذات مسؤولية محدودة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بعني مالل بتاايخ) 1)فبراير)

2023)احت اقم)91 1.

86 I

LABEL DU NORD

LABEL DU NORD
إعال  متبدد القرااات

LABEL DU NORD
املنطقة الصناعية اكزناية اجزئة 

381 ، 90000، طنجة املغرب
LABEL DU NORD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية اكزناية اجزئة 381 - - 

طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.83905

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)27)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

افويت الحصص
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة مسير الشركة)
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

الشكل القانوني للشركة)
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
األسا�شي) القانو   صياغة  إعادة 

للشركة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) بند 
البعدي) السيد  افويت  مايلي:)
من) اجتماعية  حميد3000حصة 
السيد) لفائدة  حصة  (3000 أصل)

هواير املصطفى)
على) ينص  الذي  (:2 اقم) بند 
البعدي) السيد  استقالة  مايلي:)
اصعم) و  للشركة  كمسير  حميد 
السيد هوايراملصطفى مسير الوحيد)

للشركة)
على) ينص  الذي  (:3 اقم) بند 
القانوني) الشكل  احويل  ام  مايلي:)
»شركة ذات املسؤولية) للشركة من)
املحدودة«)إلى)»شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
األسا�شي) القانو   صياغة  إعادة 

للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) بتاايخ) 1) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262727.

865I

»AL AKHAWAYANE ABOULALA LITAAMIR«

»ALIMO SAKAN«
إعال  متبدد القرااات

»ALIMO SAKAN«

12، زنقة سااية بن زنيم، الطابق 

الثالث، الشقة 3، النخلة، الداا 

 CASABLANCA ،22000 ، العيضاء

املغرب

»ALIMO SAKAN« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 12، زنقة 

سااية بن زنيم، الطابق الثالث، 

الشقة 3، النخلة، الداا العيضاء - - 

الداا العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.505933

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)20)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 

املصادقة على افويت السيد) مايلي:)

في) حصصه  جميع  كتبي  مصطفى 

الشركة) 500))حصة لفائدة السيد)

حسن كتبي.

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

والسيد) كتبي  حسن  السيد  تبيي  

للشركة) كمسيرين  الفرنيني  يوسف 

كتبي) مصطفى  السيد  من  بدال 

والسيد يوسف الفرنيني

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

ينص) الذي  (:1  -  6 اقم) بند 

ومسير) حصص الشركاء) على مايلي:)

الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 09 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)557789.

866I

»AL AKHAWAYANE ABOULALA LITAAMIR«

»SWIFT PRO«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

»SWIFT PRO«
12، زنقة سااية بن زنيم، الطابق 
الثالث، الشقة 3، النخلة، الداا 

 CASABLANCA ،22000 ، العيضاء
املغرب

»SWIFT PRO« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12، زنقة 
سااية بن زنيم، الطابق الثالث، 
الشقة 3، النخلة، الداا العيضاء 

- الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
570777

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 2 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

»SWIFT PRO«
بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
الصناعية) واألشغال  التوايدات 

والعناء.)أجهزة العناء.
(،12 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
زنقة سااية بن زنيم،)الطابق الثالث،)
(- العيضاء) الداا  النخلة،) (،3 الشقة)

الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
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بليليد) هللا  ععد  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))

(،185 الرقم) الساحل،) اجزئة  ب:)

السوالم)26100)برشيد املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بليليد) هللا  ععد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

اجزئة الساحل،الرقم)185)،السوالم)

26100)برشيد املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (02 بتاايخ)

.570777

867I

COMPTAELISSAOUI

TANGERINN WORK OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

COMPTAELISSAOUI

طريق البرائش عمااة أجبو  اقم 

7 الطابق الثاني القصر الكعير ، 

92150، القصر الكعير املغرب

 TANGERINN WORK OFFICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 29 شااع 

عمر ابن الباص الطابق التالت اقم 

26 طنجة - 92000 طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

127671

البام) الجمع  بمقت�شى 

فبراير) (13 في) املؤاخ  اإلستثنائي 

ام تغيير تسمية الشركة من) (2023

(« (TANGERINN WORK OFFICE«

 GREENMINING COMPANY« إلى)

.(«

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (16 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)2508.
868I

CABINET EL HAOUZI

 Universal Scientific Group »
USG « SARL

إعال  متبدد القرااات

CABINET EL HAOUZI
 Boite(postale 89 sidi(bouzid
 el(jadida، 24000، EL(JADIDA

MAROC
 Universal(Scientific(Group
USG « SARL « »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: اجزئة 

110 املنطقة الصناعية الثالثة بئر 
اامي الشرقية - 090 1 القنيطرة 

املغرب..
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.60369

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)19)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الجمبية) اجتماع  في  الشركاء) يقرا 
إستقالة) قعول  البادية  غير  البامة 

املسيرة السيدة فاطمة الوليد
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
الجمبية) اجتماع  في  الشركاء) يقرا 
السيد) تبيي   البادية  غير  البامة 

ياسي  جلوني كمسير جديد للشركة
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
إ  الشركة سوف التزم بشكل صحيم)

بمجرد اوقيع السيد جلوني ياسي 
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
ببد القرااات املتخذة)،)سيتم تبديل)
احديث) الشركاء) ويقرا  املادة) 3)

النظام األسا�شي
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم) 3:)الذي ينص على مايلي:)
ام تبيي  السيد ياسي  جلوني كمسير)
وحيد للشركة ملدة غير محدودة الذي)

ال) بأنه  ويصرح  التسيير  مهمة  يقعل 
يوجد أي تبااض أو حظر من جانعه)

يمكن أ  يمنع هذا التبيي 
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)08)فبراير)

2023)احت اقم)270 9.
869I

LGR CONSEILLE SARL AU

 GROUPE BOUSALAH
BRIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

LGR CONSEILLE SARL AU
 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA
 IMINTANOUTE ، 41050،
IMINTANOUTE MAROC

 GROUPE BOUSALAH BRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 

اوشانن افاليسن امنتانوت 1050  
امنتانوت -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

2331
 20 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
GROUPE BOUSALAH BRIQUE

إنتاج) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
واوزيع االسمنت والطوب
ااجر البقاقير بالتجزئة

مفاوض
دواا) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
  1050 اوشانن افاليسن امنتانوت)

امنتانوت)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 
داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بوصالح) محمد  السيد ة)) (-
والكائن) الشركة  مسير  بصفته ا))
افاليسن) اابيا  دواا  ب:) عنوانه 

امنتانوت)1050 )امنتانوت املغرب)
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بوصالح) محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
دواا اابيا افاليسن امنتانوت)1050  

امنتانوت املغرب)
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.2331
870I

NEW CHALLENGE CONSULTING

REMOTE BUSINESS VALUE-
ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 NEW CHALLENGE
CONSULTING

186 شااع ابراهيم الروداني حي 
الهدى ، 25000، خريعكة املغرب
REMOTE BUSINESS VALUE-

ADVISORY شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد في 

طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 186 شااع 
ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق 

الثالث - 25000 خريعكة املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
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.7563
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا) (2022 أكتوبر) (25 في) املؤاخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 REMOTE الوحيد) الشريك  ذات 
 BUSINESS VALUE-ADVISORY
داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 
186)شااع) وعنوا  مقرها اإلجتماعي)
ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق)
املغرب) خريعكة  (25000 (- الثالث)

نتيجة ل):)املنافسة.
و حدد مقر التصفية ب)186)شااع)
ابراهيم الروداني حي الهدى الطابق)

الثالث)-)25000)خريعكة املغرب.)
و عي :

السيد ة))يونس خليل و عنوانه ا))
فرنسا)75019)باايس فرنسا كمصفي)

 ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
نونبر) (25 االبتدائية بخريعكة بتاايخ)

2022)احت اقم)8 9.
871I

االعالنات االدااية والقانونية للشركات املغربية

تغازوت اكسبريونس 
اكس )تس سود ترونس) 
 TAGHAZOUT«  ش.م.م

 EXPERIENCE EX (STE TS
 »SUD TRANS( SARL AU

لشركة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد.

إعال  متبدد القرااات

االعالنات االدااية والقانونية 
للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

تغازوت اكسبريونس اكس  تس سود 
 TAGHAZOUT«  ارونس) ش.م.م
 EXPERIENCE(EX (STE(TS(SUD
TRANS  SARL(AU« لشركة ذات 
مسؤولية محدودة لشريك وحيد. 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: مجمع 

النخيل بلوك اقم  C داخلة - 

80000 اكادير املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

. 6539

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)08)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

-)تسيير الشركة:)ام تبيي  اشرف كبة

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

-)املوافقة على احويل األسهم.)السيد)

إلى) سهم)) يبيع) 1000) التازي  نبيل 

السيد اشرف كبة) 1000)سهم).

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

-)استقالة املدير:)نبيل التازي.

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

السيد) تبيي   ام  اإلدااة:) تبيي   (-

اشرف كبة كمدير)/)شريك.

على) ينص  الذي  (:5 اقم) قراا 
التجااي) االسم  تغيير  (- مايلي:)

(TAGHAZOUT EXPERIENCE 

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 1IMM 8 املسجل) املكتب  نقل  (-

 APPARTEMENT 6 JET SAKANE

 RESIDENCE إلى) (AGADIR

 ANNAKHIL BLOC C N 

DAKHLA AGADIR

على) ينص  الذي  (:2 اقم) بند 

من:) الشركة  غرض  تغيير  (- مايلي:)

السيااات) طريق  عن  العضائع  نقل 
التي اكو  حمولتها املبتمدة تساوي)

النقل) طًنا) مقاول)) (15 أو ازيد عن)

العلدي باالستيراد والتصدير

بند اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

-)امديد غرض الشركة:)االستشااات)
واإلدااة)/)التداول

بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

-)املوافقة على القواني  الجديدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) باكادير  التجااية 

2023)احت اقم)50 120.
872I

االعالنات االدااية والقانونية للشركات املغربية

هيومن كروث بارتنرز.م.م 
 Human Growth Partners««
SARL«« لشركة ذات مسؤولية 

محدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

االعالنات االدااية والقانونية 
للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

هيومن كروث بااانرز.م.م 
 Human Growth Partners««
SARL«« لشركة ذات مسؤولية 
محدودة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف/أ 

شركة أ&أ خدمات اقم 1525 اقم 5 
حي السالم 80000 أكادير -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
5 381

 03 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)هيومن)
 Human«« بااانرز.م.م) كروث 
لشركة) (»»Growth Partners SARL

ذات مسؤولية محدودة)
دعم) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
واستشااات املوااد البشرية للشركات)
واألفراد)/)هندسة التدايب والتدايب)

/)التوظيف.
ف/أ) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
شركة أ&أ خدمات اقم)1525)اقم)5 

حي السالم)80000)أكادير)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99)عاما)

 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

الشركة) اأسمال  داهم  (10.000

الألولى) الحصة  حصتي   الى  مقسم 

من نصيب)

)السيد ماجي نبيل ب9000)داهم)

و الحصة الثانية من نصيب السيد)

ماجي إسماعيل ب1000)داهم

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

إسماعيل) ماجي  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

 1525 ف/أ شركة أ&أ خدمات اقم)
أكادير) (80000 السالم) حي  (5 اقم)

املغرب

ماجي نبيل بصفته ا)) السيد ة)) (-

ف/أ) ب:) عنوانه  والكائن  شريك 
شركة أ&أ خدمات اقم)1525)اقم)5 

حي السالم)80000)أكادير املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

إسماعيل) ماجي  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

 1525 ف/أ شركة أ&أ خدمات اقم)
أكادير) (80000 السالم) حي  (5 اقم)

املغرب

مدير) نبيل  ماجي  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

 1525 ف/أ شركة أ&أ خدمات اقم)
أكادير) (80000 السالم) حي  (5 اقم)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.5 381

873I
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االعالنات االدااية والقانونية للشركات املغربية

 El«« الجوماني سرفيس.م.م
 JOUMANI SERVICES SARL
AU«« لشركة ذات مسؤولية 

محدودة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

االعالنات االدااية والقانونية 
للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

 El«« الجوماني سرفيس.م.م
 »»JOUMANI SERVICES SARL AU

لشركة ذات مسؤولية محدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي ف/أ 

شركة أ&أ خدمات اقم 1525 اقم 5 
حي السالم 80000 أكادير -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
5 375

 06 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 El«« سرفيس.م.م) الجوماني 
 »»JOUMANI SERVICES SARL AU

لشركة ذات مسؤولية محدودة
الشعكة) غرض الشركة بإيجاز:) (-

واالاصال)/التسويق االلكتروني
ف/أ) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
شركة أ&أ خدمات اقم)1525)اقم)5 

حي السالم)80000)أكادير)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99)عاما)
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
داهم) (100.000.00 بمعلغ) الحصة 
الجوماني) خالد  السيد  نصيب  من 

كشريك ومسير
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الجوماني) خالد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 1525 ف/أ شركة أ&أ خدمات اقم)
أكادير) (80000 السالم) حي  (5 اقم)

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الجوماني) خالد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 1525 ف/أ شركة أ&أ خدمات اقم)
أكادير) (80000 السالم) حي  (5 اقم)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.5 375
87 I

ASMAA MEDIA GROUP

RAFAE LIL ACHGHAL
إعال  متبدد القرااات

ASMAA MEDIA GROUP
شااع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�شي العيضاء، 20000، 
العيضاء املغرب

RAFAE LIL ACHGHAL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: جمال 
الذاة اقامة الحمد اقم  املكتب 

اقم 1 عي  السعع - - الداا العيضاء 
املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.72689
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)07)شتنبر)2021
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
الجديدي) الغوتي  السيد  افويت 
اصل) من  اجتماعية  حصة  ( 111

حصة لفائدة السيد محمد) (10000
جمال بتاايخ)02)شتنبر2020 

قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
افويت السيد جواد الجديدي)3330 
 10000 اصل) من  اجتماعية  حصة 
جمال) محمد  السيد  لفائدة  حصة 

بتاايخ)07)اكتوبر2020 
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
 922 غايم) فاطنة  السيدة  افويت 
 10000 اصل) من  اجتماعية  حصة 
جمال) محمد  السيد  لفائدة  حصة 

بتاايخ)28)يناير2021
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
موحدق) السبدية  السيدة  افويت 
اصل) من  اجتماعية  حصة  (1667
حصة لفائدة السيد محمد) (10000

جمال بتاايخ)26)يوليوز)2021
قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى) محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
قراا اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  النظام االسا�شي لشركة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

شكل القانوني لشركة
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

ااسمال الشركة
على) ينص  الذي  (:18 اقم) بند 

مايلي:)تسيير الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

أكتوبر)2021)احت اقم)37 795.
875I

FIDULAR

RENTACS TOURS
إعال  متبدد القرااات

FIDULAR
133 الطابق 3 شااع عقعة بن نافع 

الحي املحمدي الداا العيضاء ، 
20350، الداا العيضاء املغرب

RENTACS TOURS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: عمااة 
13 شااع القصر الطابق 1 اقم 2 
املباايف - - الداا العيضاء املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.382573
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)31)دجنبر)2022
ام ااخاذ القرااات التالية:)

على) ينص  الذي  (:1 اقم) قراا 
بمعلغ) الشركة  ااسمال  افع  مايلي:)
من) لنقله  داهم  (1.500.000 قداه)
300.000)داهم الى)1.800.000)داهم)
للحساب) مقاصة  اجراء) طريق  عن 
اوفيق) السيد  (: للشركاء) الجااي 
و) حصة  (7500 الصقلي) البثماني 

السيد محسن ماللي)7500)حصة)
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6 اقم) بند 
(: االجتماعية) الحصص  مايلي:)
 900.000 الصقلي) السيدالبثماني 
ماللي) محسن  السيد  و  داهم 

900.000)داهم
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
السيدالبثماني) (: الشركة) ااسمال 
السيد) و  حصة  (9000 الصقلي)

محسن ماللي)9000)حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 13 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858321.

876I

CAUDEC CONSEIL

سنطاكس لوجستيك ماروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

CAUDEC CONSEIL
 SARL(au(Capital(de 500.000

MAD
 Angle Bd El Hachimi El Filali et

Lot. Othmania
Oasis Casablanca 22-Etg 2 n° 21

سنطاكس لوجستيك مااوك
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد وعنوا  مقرها 

االجتماعي 3 زنقة ابن جهير، إقامة 
اوفيق الطابق األول الشقة   حي 
بواكو  0 200 الداا العيضاء 

املغرب.
تبيي  مسير جديد للشركة اقم 

التقييد في السجل التجااي 3 60 1
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام تبيي ) (2023 يناير) (19 املؤاخ في)
مسير جديد للشركة السيد بااريس)
أونداي غرو�شي اعبا لقعول استقالة)
كاستانوف) غاكسا   السيد  املسير 

اويسكا.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 10 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)7 8581
877I

bemultico(بيمولتيكو

LATEST DREAM MINING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد 

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�شى 
وضع) ام  (2023/02/06 بتاايخ)
ذات) لشركة  األسا�شي  القانو  

املميزات التالية:
 LATEST DREAM (: التسمية) (-

 MINING
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل  (-
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
املوضوع:

-)استغالل املناجم والتبدين.
-)التفاوض.)

السفلي) الطابق  (: الشركة) مقر 
زنقة) 0)اقم)23)حي االمال مكناف.

مدة الشركة):)99)سنة إبتداءا من)
ااايخ اأسيسها.

 1 ابتدئ من) (: السنة االجتماعية)
يناير و انتهي في)31)دجنبر.

ألف) مائة  الشركة:) اأسمال 
من) يتكو   داهم  (»100.000,00«

ب) اجتماعية  حصة  مائة) 1000))
100)داهم للواحدة مقسمة كما يلي):)
*السيد ابرااج ا براهيم.......1000 

حصة اجتماعية.
تسيير الشركة):)ام تبيي  مسيرا )
للشركة ملدة غير محدودة هو السيد)

ابرااج ا براهيم.
التوقيع في العنك و على) اإلمضاء:)
صالحيتها) أجل  من  الشركة  عقود 
ا) ابرااج  لسيد  اوقيبها  سيكو  

براهيم.
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

58317

878I

LA COMPTACTIVE SARL AU

MERIWIK GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمااة اقم 52 مكتب 8ـــB الطابق 
الثالت شااع موالي اشيد كليز 

مراكش ، 0000 ، مراكش املغرب
MERIWIK GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 55 شااع 
محمد 5 عمااة جاكر الشقة اقم 33 

جيلز - 0000  مراكش املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.1200 9

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
ام احويل) (2023 يناير) (09 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
جاكر) عمااة  (5 محمد) شااع  (55«
  0000 (- جيلز) (33 اقم) الشقة 
 15 إلى)»مكتب اقم) مراكش املغرب«)
الطابق التالت إقامة بدا شااع محمد)
مراكش) ( 0000 (- مراكش) جيلز  (5

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (27 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)2 1  1.

879I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE ARHAMNA ORIENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اوسيع نشاط الشركة)

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n 1

lazaret(،(60000،(Oujda(Maroc
 STE ARHAMNA ORIENT
املسؤولية) ذات  شركة  (SARL

املحدودة
وعنوا  مقرها االجتماعي)51)زنقة)
الداا العيضاء)وجدة)-)-)وجدة املغرب.

اوسيع نشاط الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي)

.20151
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)09)يناير)2023)امت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
احويل االموال بالبمولة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (16 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)2577.
880I

SAFIGEC

STE BENOR EURO FES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع اابع للشركة

SAFIGEC
 RUE(IBN(TAYMIA(IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES(MAROC
STE BENOR EURO FES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 32 شااع 
االمام مالك 1 الدوا االول - 32000 

فاف املغرب.
إنشاء فرع اابع للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.3613

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
اقرا) (2023 فبراير) (13 في) املؤاخ 
احت) للشركة  اابع  فرع  إنشاء)
و) (BENOR EURO FES التسمية)
الكائن بالبنوا  شااع)20)أغسطس)-)

1000 )القصر الكعير املغرب و املسير)
من طرف السيد ة))البوادي بالل.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 16 بتاايخ) الكعير  بالقصر  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)33.
881I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE SILVER ONE AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

SOCIETE BEMAFI
اقم 32 الطابق الثالت شااع الحسن 
الثاني أحداف أزاو ، 53100، أزاو 

املغرب
 SOCIETE SILVER ONE AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مرآب 
اقم 7 عمااة بادي شااع الحسن 2 

أحداف - 53100 ازاو املغرب.
احويل املقر االجتماعي للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.1511

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
املؤاخ في)13)فبراير)2023)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شااع) بادي  عمااة  (7 اقم) »مرآب 
ازاو) (53100 (- أحداف) (2 الحسن)
املغرب«)إلى)»الطابق األا�شي اقم)17 
 53100 (- أحداف) (2 الحسن) شااع 

ازاو املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (17 بتاايخ) بازاو  االبتدائية 

2023)احت اقم)52.
882I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE ARHAMNAORIENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
افويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc
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 STE ARHAMNAORIENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 51 زنقة 
الداا العيضاء وجدة - - وجدة 

املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.20151

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 يناير) (09 في) املؤاخ 

املصادقة على):
افويت السيد) ة))محمد الرحماني)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.500
السيد) ة)) لفائدة  حصة  (5.000
يناير) (09 بتاايخ) الرحماني  مصطفى 

.2023
الرحماني) وفاء) افويت السيد) ة))
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.500
السيد) ة)) لفائدة  حصة  (5.000
يناير) (09 بتاايخ) الرحماني  مصطفى 

.2023
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (16 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)2577.

883I

S.RACHED TRANS S.A.R.L

S.RACHED TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

S.RACHED TRANS S.A.R.L
2 يبقوب املنصوا طابق التاني اقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
 S.RACHED TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنظر 
الجميل شااع 71 اقم 9 الطابق 

االول اقم 2 90000 طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 759

 26 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 S.RACHED TRANS SARL AU
النقل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الوطني والدولي للعضائع)
املنظر) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الجميل شااع)71)اقم)9)الطابق االول)

اقم)2 90000)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ااشد مراد بصفته ا)) السيد ة)) (-
اجزئة داا) مسير والكائن عنوانه ب:)
االاببي  اقم)27 12010)امااة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
ااشد مراد بصفته ا)) السيد ة)) (-
اجزئة داا) مسير والكائن عنوانه ب:)
االاببي  اقم)27 12010)امااة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)

.13 759
88 I

2S COMPTE

GINGKO TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

GINGKO TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 8 الطابق 

االا�شي اجزئة عي  الوهاب 25060 

أبي الجبد -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

611

 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

GINGKO TRADE

 1- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

التجااة في الب 

-2)االستراد و التصدير

-3)التجااة

-)عنوا  املقر االجتماعي:)8)الطابق)

 25060 االا�شي اجزئة عي  الوهاب)

أبي الجبد)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

خديجة) الرحماني  السيد ة)) (-

والكائن) مسيرة  و  شريكة  بصفته ا))

عنوانه ب:)10)اجزئة لعليدية)25060 

أبي الجبد املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
خديجة) الرحماني  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
10)اجزئة لعليدية)25060)أبي الجبد)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.611
885I

2S COMPTE

NOUR PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

2S COMPTE
 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،
BOUJAAD MAROC

NOUR PLUS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 153 شااع 
املجاهيدين 25060 أبي الجبد -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
609

 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

NOUR PLUS
احويل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

األموال)
 153 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
شااع املجاهيدين)25060)أبي الجبد

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-
الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 
داهم
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 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))مااف جواد بصفته ا))
شريك و مسير والكائن عنوانه ب:)98 
أبي الجبد) (25060 القطاطرالسفلى)

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))مااف جواد بصفته ا))
 98 ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
أبي الجبد) (25060 القطاطرالسفلى)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.609
886I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA SARL AU

STE SAHARA HANDASSA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA SARL AU

 HAY(EL(MASSIRA(BP 5523
 LAAYOUNE ، 70000، Laayoune

maroc
 STE SAHARA HANDASSA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
الشهداء زنقة سيدي بويا ام 02 

شقة 01 - البيو  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
  683

 10 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

SAHARA HANDASSA

-)غرض الشركة بإيجاز:)االشغال)

البامة)

اشغال العناء)لجميع املنشآت)

حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الشهداء)زنقة سيدي بويا ام)02)شقة)

01)-)البيو )-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

الغردك) الغالي  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

شااع خاد بن الوليد زنقة اقم)3 )قم)
البيو ) (70000 01)حي ارا  صحراء)

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الغردك) الغالي  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

قم) ( 3 اقم) زنقة  الوليد  شااع خاد 
البيو ) (70000 01)حي ارا  صحراء)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.  683

887I

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة)-)مكتب محاسب)

مبتمد من طرف الدولة

SONTAM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة - 

مكتب محاسب مبتمد من طرف 

الدولة

شقة اقم 3 الطابق الثاني عمااة 22 
زنقة البادل حي اجنا  عيال  شااع 

كينيدي، 6000 ، آسفي املغرب

SONTAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي بقبة 273 اجزئة مونى 

6000  آسفي -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13631

 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

SONTAM

التجااة) غرض الشركة بإيجاز:) (-

بكل أصنافها،)بيع البقاقير و املبدات)

املختلفة،)مقاول في العناء)و األشغال)

جميع) عامة  بصفة  و  املختلفة،)

أو) معاشر  بشكل  املتبلقة  البمليات 

غير معاشر بأغراض الشركة

الطابق) عنوا  املقر االجتماعي:) (-

مونى) اجزئة  (273 بقبة) السفلي 

6000 )آسفي)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ايا�شي) إحسا   السيد ة)) (-
وحيد) مسير  و  شريك  بصفته ا))
والكائن عنوانه ب:) )زنقة)10)اجزئة)

املايا)6000 )آسفي املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
ايا�شي) إحسا   السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 )زنقة)10)اجزئة املايا)6000 )آسفي)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.13631

888I

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة)-)مكتب محاسب)

مبتمد من طرف الدولة

DC COFFEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمحاسعة - 
مكتب محاسب مبتمد من طرف 

الدولة
شقة اقم 3 الطابق الثاني عمااة 22 
زنقة البادل حي اجنا  عيال  شااع 

كينيدي، 6000 ، آسفي املغرب
DC COFFEE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي اقم أ 13 عمااة د2 إشراك 
سكن الحي املحمدي 6000  آسفي -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13555
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 27 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 DC تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

COFFEE

مستغل) غرض الشركة بإيجاز:) (-

و بصفة عامة) مقهى و قاعة شاي،)

بشكل) املتبلقة  البمليات  جميع 

معاشر أو غير معاشر بأغراض الشركة

الطابق) عنوا  املقر االجتماعي:) (-

إشراك) عمااة د2) (13 السفلي اقم أ)

سكن الحي املحمدي)6000 )آسفي)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

العالدي) هشام  السيد ة)) (-

وحيد) مسير  و  شريك  بصفته ا))

11)حي) بلوك) (16 والكائن عنوانه ب:)

اوايدة)6000 )آسفي املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

العالدي) هشام  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

  6000 اوايدة) حي  (11 بلوك) (16

آسفي املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 يناير) (02 بتاايخ)

.13555

889I

CABINET BAHMAD

ATLAS GEO CONSEIL PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تبيي  مسير جديد للشركة

 ATLAS GEO CONSEIL PLUS
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
اأسمالها: 00.000  داهم

مقرها االجتماعي: 115 اجزئة 
صوفيا الطابق األول اااكة مراكش

سجل التجااي اقم: 1695 
» تغيير مسير الشركة »

بمقت�شى محضر قرااات الشريك)
 ATLAS GEO« للشركة) الوحيد 
فبراير) (07 بتاايخ) (»CONSEIL PLUS

2023،)اقرا ما يلي:
من) كنعوش  عمر  السيد  *إقالة 

منصعه كمسير للشركة.
*)تبيي  السيد علي باحمد مسيرا)
 ATLAS GEO CONSEIL (« لشركة)
PLUS)«،)الساكن في اجزئة امزي اقم)
7)اسيف مراكش،)ملدة غير محدودة.)
)ام اإليداع القانوني لدى مصلحة)
التجااية) باملحكمة  الضعط  كتابة 
 2023 فبراير) (16 بتاايخ) بمراكش 
اقم) ف.ت  (1  937 اقم:) احت 

 1695
890I

FAEC SARL

GENIUS AI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FAEC SARL
اقم 12 شااع الحسن التاني م.ح ، 

30000، فاف املغرب
GENIUS AI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 
الجزائر شقة 2 ط 1 م.ج 30000 

فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 

75 07

 31 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

GENIUS AI

-)غرض الشركة بإيجاز:)البرمجة و)

املبلوميات
زنقة) (3 عنوا  املقر االجتماعي:) (-

 30000 م.ج) (1 ط) (2 شقة) الجزائر 

فاف)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))محمد حسي  القاداي)

وحيد) شريك  بصفته ا)) اليمني 
الجزائر) زنقة  (3 والكائن عنوانه ب:)

فاف) (30000 م.ج) (1 ط) (2 شقة)

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))محمد حسي  القاداي)

والكائن) مسير  بصفته ا)) اليمني 
عنوانه ب:)3)زنقة الجزائر شقة)2)ط)

1)م.ج)30000)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.75 07

891I

FAEC SARL

TAIBA FARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FAEC SARL
اقم 12 شااع الحسن التاني م.ح ، 

30000، فاف املغرب

TAIBA FARM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

الجزائر شقة 2 ط 1 م.ج 30000 

فاف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

75 63

 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 TAIBA(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

FARM

بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

االستغالل الفالحي
زنقة) (3 عنوا  املقر االجتماعي:) (-

 30000 م.ج) (1 ط) (2 شقة) الجزائر 

فاف)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

الشريف) أحمد  السيد ة)) (-

والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)3)زنقة الجزائر شقة)2)ط)

1)م.ج)30000)فاف املغرب
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الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الشريف) أحمد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
م.ج) (1 ط) (2 شقة) الجزائر  زنقة  (3

30000)فاف املغرب

-)السيد ة))ععد الغفوا بتشقرو )

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

قادوف) السفلى عي   الجهة  (93 ب:)

30000)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.75 63

892I

LGR CONSEILLE SARL AU

TIZIRI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

LGR CONSEILLE SARL AU

 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA

 IMINTANOUTE ، 41050،

IMINTANOUTE MAROC

TIZIRI SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مركز 

مجاط جماعة مجاط شيشاوة 

1000  شيشاوة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

2335

 09 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 TIZIRI(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

SERVICES

احويل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

االموال

استخالص الفوااير و الضرائب

تغيير البمالت

مركز) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

شيشاوة) مجاط  جماعة  مجاط 

1000 )شيشاوة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

بوهمتاين) حعيعة  السيد ة)) (-

والكائن) الشركة  مسيرة  بصفته ا))

عنوانه ب:)اجزئة القدف امتداد اقم)

  1050 امنتانوت) االدااي  الحي  (19

امنتانوت املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بوهمتاين) حعيعة  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

الحي) (19 اجزئة القدف امتداد اقم)

امنتانوت) ( 1050 االدااي امنتانوت)

املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.2335

893I

FIDUCIAIRE FIMECOF

 FIDUCIAIRE SUP
COMPTABILITE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

 FIDUCIAIRE SUP
COMPTABILITE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 7  
زنقة مليلية حي القدف ويسال  - 

50000 مكناف املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.377 5

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2021)اقرا حل) 03)شتنبر) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 FIDUCIAIRE SUP الشريك الوحيد)
اأسمالها) معلغ  (COMPTABILITE
مقرها) وعنوا   داهم  (10.000
حي) مليلية  زنقة  ( 7 اقم) اإلجتماعي 
مكناف) (50000 (- ويسال ) القدف 
مالية) مشاكل  (: ل) نتيجة  املغرب 

ومنافسة.
  7 و حدد مقر التصفية ب اقم)
(- ويسال ) القدف  حي  مليلية  زنقة 

50000)مكناف املغرب.)
و عي :

السيد ة))زكرياء)هراد و عنوانه ا))
القدف) حي  مليلية  زنقة  ( 7 اقم)
املغرب) مكناف  (50000 ويسال )

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
أبريل) (21 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2022)احت اقم)130.
89 I

زيم أنفو

ZIMINFO SARL AU زيم أنفو 
ش.م. م. الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

احويل املقر االجتماعي للشركة

زيم أنفو
13 زنقة أحمد املجاطي إقامة اآللب 

الطابق 1 اقم 8 املباايف آنفا ، 
20330، الداا العيضاء املغرب

ZIMINFO SARL AU زيم أنفو 
ش.م. م. الشريك الوحيد شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 شااع 
أحمد املجاطي ، اقامة األلب الطابق 
األول N °. 8 ، املباايف - أنفا / الداا 

العيضاء - 20330 الداا العيضاء 
اململكة املغربية.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.399021
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
ام احويل) (2022 نونبر) (01 املؤاخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة) (، املجاطي) أحمد  شااع  (13«
األلب الطابق األول)N °. 8)،)املباايف)
-)أنفا)/)الداا العيضاء)-)20330)الداا)
العيضاء)اململكة املغربية«)إلى)»ا لفدا)
،)حي األمل)،)شااع ععد هللا الصنهاجي)
،)اقم)0 )،)الطابق) )-)-)الداا العيضاء)

اململكة املغربية«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 
 858801- اقم) احت  (2023 فبراير)

.6 76

895I

PLATINIUM MANAGEMENT

 TIMMA GROUPES IMPORT
EXPORT ET FABRICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية
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PLATINIUM MANAGEMENT
 Angle rue Tarfaya et My Ali chrif
 3ème(étage(N°19 VN ، 50000،

Meknes Maroc
 TIMMA GROUPES IMPORT
 EXPORT ET FABRICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اقم 
170 اجزئة الداخلة سيدي سبيد - 

50050 مكناف املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.51521

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
2023)اقرا حل) 08)فبراير) املؤاخ في)
 TIMMA GROUPES IMPORT
EXPORT ET FABRICATION)شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)
 100.000 اأسمالها) معلغ  الوحيد 
داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم)
سبيد) سيدي  الداخلة  اجزئة  (170
نتيجة) املغرب  مكناف  (50050  -

لصبوبة الولوج لسوق البمل.
و عي :

السيد ة))فاطمة الزهراء)ويداد و)
عنوانه ا))اقم)229)الزاهونية اوسيع)
كمصفي) املغرب  مكناف  (50050  3

 ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
اقم) وفي  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)
(- 170)اجزئة الداخلة سيدي سبيد)

50050)مكناف املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (17 بتاايخ) بمكناف  التجااية 

2023)احت اقم)1711.
896I

universal gestion

PFA SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني اقم 
7 جليز مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

PFA SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زينيث 

بيزنس سنتر زنقة موسليم اجزئة بكاا 

الطابق الثالث شقة  1 باب دوكالة 

مراكش 0000  مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

132859

 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 PFA تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

SERVICE

ااجر) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااات

أعمال العناء)واألعمال املتنوعة
زينيث) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

بيزنس سنتر زنقة موسليم اجزئة بكاا)

باب دوكالة) الطابق الثالث شقة) 1)

مراكش)0000 )مراكش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

فرناي باسكال مااك) السيد ة)) (-

والكائن) األول  املسير  بصفته ا))

كولواياا) طريق  ب:) 7 ) عنوانه 

 69380 فرنسا) شاايو   (69380

شاايو  فرنسا

فرناي أنتوني لواانت) السيد ة)) (-

جو  بصفته ا))املسير الثاني والكائن)

كولواياا) طريق  ب:) 7 ) عنوانه 

 69380 فرنسا) شاايو   (69380

شاايو  فرنسا

-)السيد ة))فرناي فلواانت فليب)
الثالت) املسير  بصفته ا)) جوزيف 
طريق) ب:) 7 ) عنوانه  والكائن 
فرنسا) شاايو   (69380 كولواياا)

69380)شاايو  فرنسا
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
فرناي باسكال مااك) السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 7 )طريق كولواياا)69380)شاايو )

فرنسا)69380)شاايو  فرنسا
فرناي أنتوني لواانت) السيد ة)) (-
جو  بصفته ا))مسير والكائن عنوانه)
 69380 كولواياا) طريق  ب:) 7 )
شاايو ) (69380 فرنسا) شاايو  

فرنسا
-)السيد ة))فرناي فلواانت فليب)
والكائن) مسير  بصفته ا)) جوزيف 
كولواياا) طريق  ب:) 7 ) عنوانه 
 69380 فرنسا) شاايو   (69380

شاايو  فرنسا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (01 بتاايخ)

.132859

897I

Notaire

BABA YAYA MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
132811

بمقت�شى عقد موثق مؤاخ في)01 
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 شتنبر)
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك)

وحيد باملميزات التالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

 BABA YAYA مراكش) يايا  بابا 

MARRAKECH

منزل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ضيافة أو اياض)

مراكش) (: املقر االجتماعي) عنوا  

سيدي) (95 اقم) العاهية  املدينة 

ميمو  داب قا�شي حاجة)

أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة)

(: الشركة) اأسمال  معلغ 

10.000,00)داهم)

معلغ الحصص النقدية):)100,00 

داهم)

معلغ الحصص البينية مع وصف)

موجز لها و اقييم لها):)-

بيانات حول الشركاء) )األشخاص)

الطعيبيو )):)

 PIERRE FRANCOIS,(:((السيد) ة

MARCEL

بصفته):)مسير)

 RUE DES 79(:(و الكائن عنوانه ب

 ENGAGES LOT VERT LAGON

97 3  SAINT-GILLES-LES-

BAINS-France

و) البائلية  و  الشخصية  األسماء)

صفات و مواطن و صفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير):)

 PIERRE FRANCOIS,(:((السيد) ة

MARCEL

بصفته):)مسير)

 RUE DES 79(:(و الكائن عنوانه ب

 ENGAGES LOT VERT LAGON

97 3  SAINT-GILLES-LES-

BAINS-France

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 يناير) (31 بتاايخ)

.1196

898I
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BUCOMPTA

BOUTAYNA LILBINAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

BUCOMPTA
 N 31 LOT(BELAIRE(RESIDENCE
 AL(MANAL 1 APPT 18 3EME
 ETAGE(BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
BOUTAYNA LILBINAE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 0  
الطابق 5 مكااب األندلس اجزئة 
اإلدايسية شااع أصيلة األطلس 

فاف - فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

75 83
 08 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

BOUTAYNA LILBINAE
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي
  0 اقم) -)عنوا  املقر االجتماعي:)
اجزئة) األندلس  مكااب  (5 الطابق)
اإلدايسية شااع أصيلة األطلس فاف)

-)فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
املنتصر) ادايس  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
طريق) (1 أ اجزئة املنتزه) اقم) 5) ب:)

مكناف تغات)30090)فاف املغرب

عسري) خالد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
اقم)2 )اجزئة نادية املرجة واد فاف)

30090)فاف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
املنتصر) ادايس  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
طريق) (1 أ اجزئة املنتزه) اقم) 5) ب:)

مكناف تغات)30090)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.75 83
899I

ACCOUNTANT FIDUS

 TRANS BOUCHAIB
HASNAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue(de(Bapaume, Etage ,21
 6, N°31, Quartier(de(la(gare,
 Casablanca ، 20520، Ville

املغرب
 TRANS BOUCHAIB HASNAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 
زنقة الحرية الطابق 3 اقم 5 

الدااالعيضاء 20000 الدااالعيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571593
 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
TRANS BOUCHAIB HASNAOUI

نقل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
العضائع لحساب الغير)

-)عنوا  املقر االجتماعي:)10)زنقة)
الحرية الطابق)3)اقم)5)الدااالعيضاء)

20000)الدااالعيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
حسناوي) بوشبيب  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  مسير  بصفته ا))
سيدي) دوااالداااجة  ب:) عنوانه 
02  2)الجديدة) اسماعيل الجديدة)

املغرب
حسناوي) البربي  السيد ة)) (-
والكائن) شريك  مسير  بصفته ا))
سيدي) دوااالداااجة  ب:) عنوانه 
02  2)الجديدة) اسماعيل الجديدة)

املغرب
حسناوي) الحسن  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
اسماعيل) سيدي  دوااالداااجة  ب:)

الجديدة)02  2)الجديدة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
حسناوي) بوشبيب  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
اسماعيل) سيدي  دوااالداااجة  ب:)

الجديدة)02  2)الجديدة املغرب
حسناوي) البربي  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
اسماعيل) سيدي  دوااالداااجة  ب:)

الجديدة)02  2)الجديدة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.571593

900I

ميديكس

 CAFE RESTAURANT MEDIX

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

ميديكس

27 زنقة 1 حي أناف اقم 2 زنقة 

الفالح حي مفتاح الخير، 6000 ، 

آسفي املغرب

 CAFE RESTAURANT MEDIX

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 27 
زنقة اقم 1 حي أنس 6000  آسفي 

املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.13163

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 يناير) (31 في) املؤاخ 

املصادقة على):

املصطفى) السيد) ة)) افويت 

من) اجتماعية  حصة  (333 بنزهرة)

حصة لفائدة السيد) ة)) (667 أصل)

يناير) (31 ععد اللطيف بنزهرة بتاايخ)

.2023

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

فبراير) (13 بتاايخ) بآسفي  االبتدائية 

2023)احت اقم)03 1.

901I

espace(finance

 ISKAN إسكان رياض البيت

RIYAD AL BAYT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

espace(finance

 20 شااع إميل زوال إقامة الكرم 
اقم 2 الداا العيضاء، 20300، الداا 

maroc العيضاء

 ISKAN RIYAD إسكا  اياض العيت

AL BAYT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

أحمد املجاطي إقامة االلب الطابق 

االول اقم 8 املباايف 20500 الداا 

العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572281

 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)إسكا )
 ISKAN RIYAD AL العيت) اياض 

BAYT

منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
عقااي

-)عنوا  املقر االجتماعي:)13)زنقة)

أحمد املجاطي إقامة االلب الطابق)

الداا) (20500 املباايف) (8 االول اقم)

العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

القادا) ععد  أمي   السيد ة)) (-

والكائن) مسير  بصفته ا)) العوجاني 

الداا) (20250 املغرب) ب:) عنوانه 

العيضاء)املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

القادا) ععد  أمي   السيد ة)) (-
والكائن) مسير  بصفته ا)) العوجاني 
الداا) (20250 املغرب) ب:) عنوانه 

العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.572281
902I

ائتمائية املحاسعة

REMAZ EXPERTISE
إعال  متبدد القرااات

ائتمائية املحاسعة
شااع أبي الحسن الشادلي اقامة 
شعوط اقم  1 ، 90000، طنجة 

املغرب
REMAZ EXPERTISE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شااع أبي 
الحسن الشادلي اقامة شعوط اقم 

 1 - 90000 طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.960 3

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)20)دجنبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
500)حصة عن طريق) افويت ملكية)
بالقا�شي) السيد  طرف  من  العيع 
اضوا  لفائدة السيدة اللواح نجوى)
-)افويت ملكية)500)حصة عن طريق)
العيع من طرف السيدة االزعر زينب)

لفائدة السيدة اللواح نجوى.
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
بالقا�شي اضوا  و) استقالة السيد 
في) مهامهم  من  زينب  االزعر  السيدة 
التسيير و تبيي  السيدة اللواح نجوى)

مسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

مساهمات نقدية
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

اأسمال
على) ينص  الذي  اقم) 1:) بند 

مايلي:)التسيير
على) ينص  الذي  (:16 اقم) بند 

مايلي:)التوقيع
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (02 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)261229.
903I

االعالنات االدااية والقانونية للشركات املغربية

SYSTEMA VENDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

االعالنات االدااية والقانونية 
للشركات املغربية

 AGADIR ،88000 ، املغرب
MAROC

SYSTEMA VENDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي أصيلة 
اقم 8 املنطقة الصناعية تسيال 
الدشيرة الجهادية 80000 أكادير -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

279 9
 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يونيو)2021)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 SYSTEMA VENDING
-)غرض الشركة بإيجاز:)استيراد و)

اركيب األجهزة و آالت لعيع القهوة)
حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الصناعية) املنطقة  (8 اقم) أصيلة 
 80000 الجهادية) الدشيرة  تسيال 

أكادير)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99)عاما)
-)معلغ اأسمال الشركة:)600.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)
 ستة مائة ألف داهم مقسمة على)

ستة ألف) 6000))حصة اجتماعية)
بمائة داهم) 100))للحصة انسب إلى)
كل شريك بما يتناسب مع اشتراكااه)
عواد) سبيد  السيد:) يلي  كما  وهي 

6000)حصة اجتماعية
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))سبيد عواد بصفته ا))
شريك والكائن عنوانه ب:)حي أصيلة)
تسيال) الصناعية  املنطقة  (8 اقم)
أكادير) (80000 الجهادية) الدشيرة 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))سبيد عواد بصفته ا))
حي أصيلة) مسير والكائن عنوانه ب:)
تسيال) الصناعية  املنطقة  (8 اقم)
أكادير) (80000 الجهادية) الدشيرة 

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.279 9
90 I

CABINET HAMDI

MEHRIK SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تبيي  مسير جديد للشركة

ععد الكريم حمدي
خعير محاسب

131 شااع الحسن الثاني الداا 
العيضاء

تبيي  مسير جديد للشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 MEHRIK »محريك سرفيس«

SERVICES
وعنوا  مقرها االجتماعي 259 زاوية 
غاندي وشااع ابن مقال، حي وازيس - 

الداا العيضاء املغرب
تبيي  مسير جديد للشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.5220 1



4087 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
ام تبيي ) (2023 يناير) (27 املؤاخ في)
ليلى) السيد ة)) للشركة  مسير جديد 
للعطاقة) الحاملة  جمال  البمراني 

.A637358(الوطنية اقم
القاطنة ببمااة جنة عريف شقة)
طيرا ) األندلس،) اوض  إقامة  (6

-الرباط

اعبا لقعول استقالة املسير السيد)
محمد طااق الفهري الحامل للعطاقة)

A608608(الوطنية اقم
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858565
905I

STE FIACCOF 

sijilmassa promotion
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، فاف املغرب .
 SIJILMASSA PROMOTION 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي : اقم 5 حي 
10 بلوك واد فاف - 30000 فاف 

املغرب .
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
. 8301

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
اقرا) (2023 فبراير) (10 في) املؤاخ 
 SIJILMASSA PROMOTION حل)
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ)
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
مقرها االجتماعي اقم)5)حي)10)بلوك)
املغرب) فاف  (30000 (- فاف) واد 

نتيجة للبدم احقيق ابم.
و عي :

السيد ة))عزيوي ععد الرحما  و)
اجزئة اليانس داانا عمااة) عنوانه ا))
الشقة) مرحلة  (2 الشطر) ف  (19 
املغرب) قنيطرة  (1 000 قنيطرة) (2

كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
بتاايخ)10)فبراير)2023)وفي اقم)5)حي)
فاف) (30000 (- واد فاف) بلوك  (10

املغرب).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (13 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6167/2023.
906I

FIDUCIAIRE OUFSOU

IFAK FARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUFSOU
 RUE 07 N 153 BD(LA(MARCHE

 VERTE(EL(KSIBA ، 23150، el
ksiba maroc

IFAK FARM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي ايت 
اشعاط زنقة 07 اقم 59 الطابق 
االول القصيعة 23150 القصيعة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
2325

 07 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 IFAK بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

FARM
زااعة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الحعوب
-)عنوا  املقر االجتماعي:)حي ايت)
الطابق) (59 اقم) (07 زنقة) اشعاط 

االول القصيعة)23150)القصيعة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)في ملك الشريك الوحيد
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):
ايوب) مرابطي  السيد ة)) (-
والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))
 07 عنوانه ب:)حي ايت اشعاط زنقة)

اقم)59 23150)القصيعة املغرب
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:
ايوب) مرابطي  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 59 اقم) (07 زنقة) اشعاط  ايت  حي 

23150)القصيعة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.2325
907I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MONDIAL BERRY SARL
إعال  متبدد القرااات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
عمااة أهضاا – الطابق االول ملتقى 

زنقة ال�شي وزنقة مراكش - الحي 
الصناعي اكادير

»MONDIAL BERRY SARL «
املقـر االجتـمـاعي: اقم 267 القطاع 
C الطابق االول شقة اقم 1 شااع 

افرا  الهدى اكادير
السجل التجااي اقم : 2019 

البام) الجمع  عقد  بمقت�شى 
بي ) (10/12/2022 االستثنائي بتاايخ)
 »MONDIAL BERRY SARL(«(شركاء

اقرا مايلي):)
)افويت الحصص االجتماعية):)
محمد) كيماا  السيد  فوت  (-
(« لشركة) اجتماعية  حصة  (1200

 .»AGRIGAIMAR SARL
)الرفع من اأسمال الشركة من)
 500000.00 الى) داهم  (200000.00
حصة) (3000 بخلق) وذلك  داهم 
اجتماعية من فئة)100)داهم للحصة)

الواحدة.

األسا�شي) القانو   انقيم  (
للشركة.)

االيـداع) اـم  القـانــونــي:) االيـداع 

لـدى) الضعط  بكتـابـة  القـانـونـي 

بتـاايخ) بأكادير  التجااية  املحكـمـة 

17/02/2023)احت اقم79 120 

ام التبديل في) السجل التجااي:)

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

بأكادير احت اقم)768

للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

مـكـتـب الحـسـابـات انــفــوفـسـك

908I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

AGDOUL MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع البركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

AGDOUL MAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي القسم 

1 زنقة مباد بن جعل اقم 132 - 

73000 الداخلة املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.8 91

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام احويل) (2023 يناير) (02 املؤاخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

جعل) بن  مباد  زنقة  (1 القسم) »حي 

132 - 73000)الداخلة املغرب«) اقم)

 - إلى)»شااع البركوب اقم) 01-772 

73000)الداخلة املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 0  الدهب  بوادي  االبتدائية 

يناير)2023)احت اقم)02/2023.

909I
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NEOCOMPTADUNORD

TDFN COMPANY
إعال  متبدد القرااات

NEOCOMPTADUNORD

 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

TDFN COMPANY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 10 اقامة 

الشاطئ زنقة اليمن وسناء الطابق 

السابع اقم 20 - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.537 9

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)10)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

-1املصادقة على افويت) قراا اقم)

ينص) الذي  االجتماعية:) الحصص 

على) املصادقة  امت  مايلي:) على 

 1800 جواد) الكاو  السيد  افويت 

 6000 أصل) من  اجتماعية  حصة 

حصة لفائدة السيد الكاو نبما .)

قراا اقم)-2استقالة مسير الشركة)

الذي) للشركة:) جديد  مسير  وتبيي  

ينص على مايلي:)امت املصادقة على)

كمسير) الكاو جواد  السيد  استقالة 

نبما ) الكاو  السيد  تبي   و  لشركة 

كمسير جديد لشركة الى جانب املسير)

السيد بوحجرة هشام.
القانو ) -3احيي   اقم) قراا 

على) ينص  الذي  لشركة:) السا�شي 

احيي ) على  املصادقة  امت  مايلي:)

القانو  السا�شي لشركة.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

-6الحصص االجتماعية:) بند اقم)

يقدم شركاء) الذي ينص على مايلي:)

الشركة املساهمة النقدية بملغ قداه)

600000)داهم موزعة كتالي):)السيد)

داهم) ( 20000 هشام) بوحجرة 

والسيد الكاو نبما )180000)داهم.)

بند اقم)-7ااسمال الشركة:)الذي)
ينص على مايلي:)اسمال الشركة هو)
داهم)) آالف  مئة  ستة  ( (600000
مقسمة إلى)6000)حصة بقيمة)100 
داهم.)كل منها مرقم من)01)إلى)6000 
موزعة كتالي:السيد بوحجرة هشام)
الكاو) السيد  و  حصة  ( 200 يمللك)

نبما  يمللك)1800)حصة.
الشركة:) -13التسيير  اقم) بند 
تبي  كل من) الذي ينص على مايلي:)
السيد بوحجرة هشام و السيد الكاو)
غير) ملدة  لشركة  كمسيرين  نبما  

محددة
بند اقم)--16االمضاء:)الذي ينص)
بإمضاء) الشركة  التزم  مايلي:) على 
مزدوج ملسيري شركة السيد بوحجرة)
نبما  لجميع) الكاو  السيد  هشام و 

الوثائق وعقود الشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
يناير) (17 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)261677.
910I

NEOCOMPTADUNORD

DUSTLESS 42
إعال  متبدد القرااات

NEOCOMPTADUNORD
 RUE(ALGISERAS(IB(RAJAE 3

 ETAGE(N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

DUSTLESS 42 »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 10 اقامة 
الشاطئ زنقة اليمن وسناء الطابق 
السابع اقم 20 - - طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.98123
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)10)يناير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

-1املصادقة على افويت) قراا اقم)
ينص) الذي  االجتماعية:) الحصص 
على) املصادقة  امت  مايلي:) على 
افويت السيد الكاو جواد)300)حصة)
حصة) (1000 أصل) من  اجتماعية 

لفائدة السيد الكاو نبما 

قراا اقم)-2استقالة مسير الشركة)

الذي) للشركة:) جديد  مسير  وتبيي  

ينص على مايلي:)امت املصادقة على)

كمسير) الكاو جواد  السيد  استقالة 

نبما ) الكاو  السيد  تبي   و  لشركة 

كمسير جديد لشركة الى جانب املسير)

السيد بوحجرة هشام

القانو ) -3احيي   اقم) قراا 

على) ينص  الذي  لشركة:) السا�شي 

احيي ) على  املصادقة  امت  مايلي:)

القانو  السا�شي لشركة.

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

-6الحصص االجتماعية:) بند اقم)

يقدم شركاء) الذي ينص على مايلي:)

الشركة املساهمة النقدية بملغ قداه)

100000)داهم موزعة كتالي):)السيد)

بوحجرة هشام)70000)داهم والسيد)

الكاو نبما )30000)داهم

بند اقم)-7ااسمال الشركة:)الذي)

ينص على مايلي:)اسمال الشركة هو)

مقسمة) 100000) مئة آالف داهم))

داهم.) (100 حصة بقيمة) (1000 إلى)

 1000 إلى) (01 من) مرقم  منها  كل 

موزعة كتالي:السيد بوحجرة هشام)

الكاو) السيد  و  حصة  (700 يمللك)

نبما  يمللك)300)حصة

الشركة:) -15التسيير  اقم) بند 

تبي  كل من) الذي ينص على مايلي:)

السيد بوحجرة هشام و السيد الكاو)

غير) ملدة  لشركة  كمسيرين  نبما  

محددة

بند اقم)16)-االمضاء:)الذي ينص)

بإمضاء) الشركة  التزم  (: مايلي:) على 

مزدوج ملسيري شركة السيد بوحجرة)

نبما  لجميع) الكاو  السيد  هشام و 

الوثائق وعقود الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

يناير) (17 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)261675.

911I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MUSAT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع البركوب اقم 01- 772 
صندوق البريد اقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
MUSAT CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 

الحسني اقم 619 - 73000 الداخلة 
املغرب

اأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
23835

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (2 
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MUSAT CAR
اأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيااات بدو  سائق.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
619 - 73000)الداخلة) الحسني اقم)

املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 500 (: بواكعة) املصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).
 500 (: احميميد) عثما   السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بواكعة) املصطفى  السيد 
حي واد الشياف اقم) 20  عنوانه ا))

73000)الداخلة املغرب.
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السيد عثما  احميميد عنوانه ا))
 73000  3011 3اقم) الوحدة) حي 

الداخلة املغرب.

والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بواكعة) املصطفى  السيد 

حي واد الشياف اقم) 20  عنوانه ا))

73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 02 بتاايخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)9/2023 1.

912I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

NOUR DAWSSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شااع البركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب

NOUR DAWSSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي موالي 
اشيد اقم 192 الداخلة 73000 

الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
اقم التقييد في السجل التجااي : 

23833

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 

 NOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DAWSSE

زااعة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
جميع) وإنتاج  واطوير  ومبالجة 
منتجات) وتسويق  البستنة  منتجات 
األشجاا) زااعة  وكذلك  البستنة 
وزااعة الحمضيات واربية الدواجن)

والخضروات املعكرة)؛
اإلنتاج الزااعي بجميع أشكاله:) (-
التشجير)،)والزااعة)،)وزااعة الكروم)
وجميع) املعكرة  والخضروات  (،

املنتجات األخرى املتبلقة بالتربية)؛.
عنوا  املقر االجتماعي):)حي موالي)
 73000 الداخلة) (192 اقم) اشيد 

الداخلة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
السيدة فردوف الخياطي):)1.000 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الخياطي) فردوف  السيدة 
عنوانه ا))حي موالي اشيد مجموعة)
الداخلة) (73000 عمااة) 0  (192

املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخياطي) فردوف  السيدة 
عنوانه ا))حي موالي اشيد مجموعة)
الداخلة) (73000 عمااة) 0  (192

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 02 بتاايخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
فبراير)2023)احت اقم)8/2023 1.
913I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

 SOCIETE NORD AFRICAINE
 D’INGENIERIE DAKHLA par

abbreviation “SNAID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع البركوب اقم 01- 772 

صندوق البريد اقم 6 1، 73000، 
الداخلة املغرب

 SOCIETE NORD AFRICAINE
 D’INGENIERIE DAKHLA par

abbreviation ”SNAID شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

البركوب اقم 01- 772 - 73000 
الداخلة املغرب

اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
238 9

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (31
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE NORD AFRICAINE
 D’INGENIERIE DAKHLA par

.abbreviation “SNAID
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املشاايع) وإدااة  والخبرة  الدااسات 
املشاايع) بتأثير  املتبلقة  للخدمات 
العيئة) على  االستراايجية  والبرامج 

واقييمها العيئي واإلدااة العيئية)؛
وإدااة) والخبرة  الدااسات  (-
بالطاقات) املتبلقة  املشاايع 

املتجددة..
شااع) (: االجتماعي) املقر  عنوا  
 73000  - اقم) 01-772  البركوب 

الداخلة املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: الغنامي) عزيز  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزيز الغنامي عنوانه ا))بني)
06)الدشيرة) 3802)اقم) ازناسن زنقة)

86350)انزكا  املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عزيز الغنامي عنوانه ا))بني)
06)الدشيرة) 3802)اقم) ازناسن زنقة)

86350)انزكا  املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 07 بتاايخ) الدهب  بوادي  االبتدائية 
فبراير)2023)احت اقم)158/2023.

91 I

ASMAA MEDIA GROUP

 CERCLE DE COMPETENCE
DE LANGUES PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شااع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�شي العيضاء، 20000، 
العيضاء املغرب

 CERCLE DE COMPETENCE DE
LANGUES PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 1 
شااع 15 اقم 8 طابق 1 شقة اقم 

1 حي القدف البرنو�شي - - العيضاء 
املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.  0591
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 دجنبر) (15 في) املؤاخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 CERCLE DE الوحيد) الشريك  ذات 
 COMPETENCE DE LANGUES
 100.000 اأسمالها) معلغ  (PRIVE
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 
 1 طابق) (8 اقم) (15 شااع) (1 اجزئة)
البرنو�شي) القدف  حي  (1 اقم) شقة 
عدم) (: املغرب نتيجة ل) العيضاء) (- (-

االشتغال).
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 1 و حدد مقر التصفية ب اجزئة)
شقة اقم) (1 طابق) (8 اقم) (15 شااع)
العيضاء) (- (- 1)حي القدف البرنو�شي)

املغرب.)
و عي :

و) اماف  مصطفى  السيد ة))
عنوانه ا))حي القدف اجزئة لي زنقة)
15)اقم8)البرنو�شي)-)العيضاء)املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية):)اجزئة)1 
شااع)15)اقم)8)طابق)1)شقة اقم)1 

حي القدف البرنو�شي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 06 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)857257.
915I

louardi compta

KC ELECTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

louardi compta
اقم 26 زنقة ععاف املسبدي مكتب 

اقم 5 املدينة الجديدة فاف ، 
30000، فاف املغرب

KC ELECTRO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 87 اقامة 
اسماء شااع الرشاد النرجس فاف - 

30070 فاف املغرب
اأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

اقم التقييد في السجل التجااي : 
75167

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 
القانو ) إعداد  ام  (2023 يناير) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�شي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متعوعة  الشركة  تسمية 
 KC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRO
:)مقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

اركيب الكهرباء)وكيل كهرباء.
عنوا  املقر االجتماعي):)87)اقامة)
(- اسماء)شااع الرشاد النرجس فاف)

30070)فاف املغرب.
أجلها) من  اأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 معلغ اأسمال الشركة:)

داهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 (: شيهاب) كمال  السيد 

حصة بقيمة)100)داهم للحصة).)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه ا)) شيهاب  كمال  السيد 
7)مكرا الحي الحسني) 1)اقم) بلوك د)

ليراك فاف)3033)فاف املغرب.
والبائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه ا)) شيهاب  كمال  السيد 
7)مكرا الحي الحسني) 1)اقم) بلوك د)

ليراك فاف)3033)فاف املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
التجااية بفاف بتاايخ)20)يناير)2023 

احت اقم)9 58.
916I

ste al moustakbal conseil

 GROUP JAMAÏ TRAVEL
TOURISM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue(rahal(meskini(v.n(app 11
bureau(et 3 ، 30000، fes(maroc

 GROUP JAMAÏ TRAVEL
TOURISM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 32 
شااع 208 عي  قادوف حي املصلى 

فاف 30000 فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 

75255

 13 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 GROUP JAMAÏ TRAVEL

TOURISM

النقل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

السياحي
 32 اقم) -)عنوا  املقر االجتماعي:)

عي  قادوف حي املصلى) (208 شااع)

فاف)30000)فاف)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

بوشبر) سبيد  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
شااع شنكيط)17)زنقة املانيا الزهوا)

2 30000)فاف املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بوشبر) سبيد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
شااع شنكيط)17)زنقة املانيا الزهوا)

2 30000)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (01 بتاايخ)

.75255

917I

HIGH EDGE CONSULTING

ADBOX INC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب

ADBOX INC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع علي 
يبتة مكااب الوالية سنتر طابق 6 

اقم 67 93000 اطوا  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

32901
 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ADBOX INC
اصدير) غرض الشركة بإيجاز:) (-
خدمات اإلعال  عبر البريد اإللكتروني
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
علي يبتة مكااب الوالية سنتر طابق)6 

اقم)67 93000)اطوا )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الخطابي) جهاد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
ابريل إقامة االناقة طابق) (09 شااع)

01)شقة)01 93000)اطوا  املغرب
بيلول) يوسف  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
طويعلة) (91 شااع واد اانسيفت اقم)

93000)اطوا  املغرب
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الخطابي) سبد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
اقامة) الطريس  الخالق  ععد  شااع 
 93000 17 3)ط) )شقة) اسير بلوك)

اطوا  املغرب
أدادوش) عصام  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 32 جامع مزواق شااع املامو  زنقة)

اقم)6 93000)اطوا  املغرب
القصير) هشام  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
شااع واد اانسيفت زنقة)5)حي طويعلة)

اقم)50 93000)اطوا  املغرب
-)السيد ة))محمد بيلول بصفته ا))
شريك والكائن عنوانه ب:)شااع ععد)
 3 الخالق الطريس اقامة اسير بلوك)

ط)2)ش)9 93000)اطوا  املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الخطابي) جهاد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
ابريل إقامة االناقة طابق) (09 شااع)

01)شقة)01 93000)اطوا  املغرب
بيلول) يوسف  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
طويعلة) (91 شااع واد اانسيفت اقم)

93000)اطوا  املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)

.32901

918I

AL WAKIL MANAGEMENT

BUF TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
 1 شااع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني اقم 
8 ، 90000، طنجة املغرب

BUF TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عي  

دالية الكعيرة قطبة 2270 90000 
طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13 869
 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 BUF تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

TRANS
نقل) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

العضائع
عي ) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 90000  2270 الكعيرة قطبة) دالية 

طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بوالبراش) املصطفى  السيد ة)) (-
والكائن) املسير  الشريك  بصفته ا))
مدشر عي  دالية الكعيرة) عنوانه ب:)

البوامة)90000)طنجة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بوالبراش) املصطفى  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
البوامة) الكعيرة  دالية  عي   مدشر 

90000)طنجة املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.13 869

919I

AL WAKIL MANAGEMENT

CHWICO DECOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
 1 شااع موالي اسماعيل اقامة 

موالي اسماعيل الطابق الثاني اقم 
8 ، 90000، طنجة املغرب

CHWICO DECOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

حمزة اقم 3 شااع اململكة البربية 
السبودية الطابق السفلي 90000 

طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 871

 16 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

CHWICO DECOR
بيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

االثاث
اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
البربية) اململكة  شااع  (3 اقم) حمزة 
 90000 السفلي) الطابق  السبودية 

طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
محمد) امليموني  السيد ة)) (-
والكائن) املسير  الشريك  بصفته ا))
عنوانه ب:)حي الحاج املختاا زنقة)62 

اقم)13 90000)طنجة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
محمد) امليموني  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
 13 اقم) (62 الحاج املختاا زنقة) حي 

90000)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.13 871
920I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE CHIBANE IRRIGATION
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE CHIBANE IRRIGATION
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي : ملك 
حياة الطابق االول اجزئة ليراك 

جرسيف - 35100 جرسيف املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.1661

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2023)اقرا حل) 02)فبراير) املؤاخ في)
 STE CHIBANE IRRIGATION
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ)
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وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

مقرها اإلجتماعي ملك حياة الطابق)

االول اجزئة ليراك جرسيف)-)35100 

جرسيف املغرب نتيجة لبدم وجود)

نشاط.

و عي :

السيد ة))نزهة شيعا  و عنوانه ا))

 33250 دواا بوعمالة جماعة اغعال)

بوملا  املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

بتاايخ)02)فبراير)2023)وفي ملك حياة)

الطابق االول اجزئة ليراك جرسيف)-)

35100)جرسيف املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بجرسيف بتاايخ) 1)فبراير)

2023)احت اقم)2023/ 9 1.

921I

trainning(office(and(accounting(advice

IKTAPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 trainning(office(and(accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik , 5

 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc

IKTAPORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي بلوك   

اقم 16 اجزئة الفتم ايت ملول - 

80000 انزكا  املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.16 23

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 دجنبر) (01 في) املؤاخ 

املصادقة على):

افويت السيد) ة))يوسف حمونو)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

السيد) ة)) لفائدة  حصة  (1.000

دجنبر) (01 بتاايخ) الغازي  ابراهيم 

.2022

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
يناير) (03 بتاايخ) بانزكا   االبتدائية 

2023)احت اقم)10.

922I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

NIJA MAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شااع البركوب اقم 01- 772 
صندوق البريد اقم 6 1، 73000، 

الداخلة املغرب
NIJA MAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية اجزئة 138-137 73000 
الداخلة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
23911

 08 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 NIJA تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

MAR
مالك) (- بإيجاز:) غرض الشركة  (-

سفينة صيد)؛
-)اجااة األسماك بالجملة.

باالستيراد) يقوم  أسماك  ااجر  (-
والتصدير)؛

الصيد) سفن  جميع  حيازة  (-
واأجيرها وتشغيلها وإدااتها واأجيرها)

؛
املنطقة) -)عنوا  املقر االجتماعي:)
 73000  137-138 الصناعية اجزئة)

الداخلة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))نيجة املداج بصفته ا))
مسير)-)شريك والكائن عنوانه ب:)حي)

االمل)2 73000)الداخلة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
»شركة) (ANSAB HOLDING  -
بصفتها) املحدودة«) املسؤولية  ذات 
شريك والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)
03)زنقة قا�شي بن حمادي الصنهاجي)
املغرب) الرباط  (10000 السوي�شي)
اقم السجل التجااي عند االقتضاء:)
البزيز) ععد  الدائم:) املمثل  (65117

املسنونس)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))نيجة املداج بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)حي االمل)2 

73000)الداخلة املغرب
-)السيد ة))ععد البزيز املسنونس)
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
فيال شهيدة حي اشراكة) (11 اقم) ب:)

12100)عي  عودة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.23911
923I

SAGEST

AMD WOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er
 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC
AMD WOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي لعلوك 
الف 2 اقم 28 عوينات الحجاج 

30000 فاف -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
75299

 06 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 AMD بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

WOOD
نجااة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الخشب واألملنيوم
لعلوك) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الحجاج) عوينات  (28 اقم) (2 الف)

30000)فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الروزي) عي�شي  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
عوينات) (28 اقم) (2 الف) لعلوك  ب:)

الحجاج)30000)فاف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الروزي) عي�شي  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
عوينات) (28 اقم) (2 الف) لعلوك  ب:)

الحجاج)30000)فاف املغرب
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التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (02 بتاايخ)

.75299
92 I

HIGH EDGE CONSULTING

NASSIKA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV ALI YAATA BUREAUX

 WILAYA(CENTER 1ER(ETG(N°
TETOUAN ،93000 ، 12 املغرب
NASSIKA IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 63 شااع 
نيجيريا مجمع ام كلثوم 93150 

مرايل -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
32909

 18 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

NASSIKA IMMO
-)غرض الشركة بإيجاز:)العنايات,)
إنشاءات) أو  عقااات,أعمال  مطوا 

متنوعة) مقاول)
 63 االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-
شااع نيجيريا مجمع ام كلثوم)93150 

مرايل)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)
الطعيبيو ):)

-)السيد ة))الخياط زهير بصفته ا))
شريك وحيد وممثل قانوني والكائن)
عنوانه ب:)شااع جعل بوغافر زنقة)3 

اقم)5 93150)مرايل املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))الخياط زهير بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)شااع جعل)
5 93150)مرايل) 3)اقم) بوغافر زنقة)

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (09 بتاايخ)

.32909
925I

PLURIDIS

ACADEMIA EL SABER PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PLURIDIS
اقاطع شااع بئر أنزاا  و زنقة القائد 
األشطر عمااة ابم A، الطابق الرابع، 
الشقة اقم 16 - املباايف ، 20370، 

الداا العيضاء املغرب
 ACADEMIA EL SABER PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 120 شااع 
خالد بن الوليد الطابق الثاني يساا 

62000 الناظوا -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
25201

 13 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ACADEMIA EL SABER PRIVE
-)غرض الشركة بإيجاز:)التكوين

 120 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
شااع خالد بن الوليد الطابق الثاني)

يساا)62000)الناظوا)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
اشيد) الحنفي  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
الطابق) الوليد  بن  شااع خالد  (120

الثاني يساا)62000)الناظوا املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
اشيد) الحنفي  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
الطابق) الوليد  بن  شااع خالد  (120

الثاني يساا)62000)الناظوا املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (31 بتاايخ)

.25201
926I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

براهمز اوبتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE
ECONOMIQUE

 APT(N°2 BD(PRINCE(MY
 ABDELLAH LOT DRISSIA
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

براهمز اوبتيك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي الشريفية 
ايحانة ف 8 1 متجر اقم 163 

املحاميد مراكش 0000  مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

1332 7

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في) 2 

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها:)براهمز)

اوبتيك

نظااات) غرض الشركة بإيجاز:) (-

بصرية

-)عنوا  املقر االجتماعي:)الشريفية)
 163 اقم) متجر  (1 8 ف) ايحانة 

املحاميد مراكش)0000 )مراكش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))يسرا شكري بصفته ا))

عرصة) ب:) عنوانه  والكائن  مسيرة 

  0000 مراكش) اقم) 1) السينكو 

مراكش املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
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-)السيد ة))يسرا شكري بصفته ا))

عرصة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 

  0000 مراكش) اقم) 1) السينكو 

مراكش املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.1332 7

927I

اكسبريت كونسيلتو 

 TIGMMI تيكمي بحمو

BAHAMOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

اكسبريت كونسيلتو 
زنقة محمد العقال عمااة كوليزي 

اقم 90 جليز ، 0000 ، مراكش 

املغرب

 TIGMMI BAHAMOU ايكمي بحمو

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي دواا 

ايت عزي جماعة اكافاي - 0000  

مراكش املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.99699

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا حل) (2023 يناير) (19 املؤاخ في)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بحمو) ايكمي  الوحيد  الشريك  ذات 

معلغ) (TIGMMI BAHAMOU

وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

عزي) ايت  دواا  اإلجتماعي  مقرها 

مراكش) ( 0000 (- اكافاي) جماعة 

املغرب نتيجة ل):)ااثر الشركة بتعبات)

جائحة كواونا املستجد و املنافسة في)

املجال...

دواا) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

  0000 (- اكافاي) ايت عزي جماعة 

مراكش املغرب.)

و عي :
و) بحمو  مصطفى  السيد ة))
2)عمااة) عنوانه ا))امرشيش النجوم)
املغرب) مراكش  ( 0000  7 شقة) ج 

كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية):)دواا ايت)

عزي جماعة اكافاي مراكش
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)2002.
928I

CDH AUDIT ET CONSEILS

DYAR SALAM
إعال  متبدد القرااات

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D‘AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC

DYAR SALAM »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 52 شااع 
الزاقطوني - 0 201 الداا العيضاء 

املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
. 105.159

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)20)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

وفاة مسيرين
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة مسير
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تبيي  مسيرين جديدين)
على) ينص  الذي  اقم) :) قراا 
مايلي:)الـمـصـادقة على إذابـة الـقـانـو )

األسـا�شي للشركة
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:1 اقم) بند 
مايلي:)تسجيل وفام كل من املسيرين)
 09 بتاايخ) بناني  شكيب  املرحوم 

واملرحوم ععد السالم) (2021 غشت)
بناني بتاايخ)18)يناير)2022 

بند اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
قعاج) محمد  السيد  استقالة  قعول 

من مهامه كمسير للشركة
على) ينص  الذي  (:3 اقم) بند 
تبيي  مسيرين جديدين وملدة) مايلي:)
بناني) محمد  السيد  (- محدودة) غير 
املزداد بتاايخ)21)يوليوز)1975)بالداا)
حامل) مغربية،) جنسيته  العيضاء،)
 BK115 75 اقم) الوطنية  للعطاقة 
اجزئة) (11 العيضاء) بالداا  الساكن 
كوكناسيير) دي  زنقة  امشيشية 
جديدا) مسيرا  بصفته  الذئاب  عي  
بناني) محمد  السيد  و  للـشـركـة.)
املزداد بتاايخ)18)غشت)1966)بالداا)
حامل) مغربية،) جنسيته  العيضاء،)
 BK25272 اقم) الوطنية  للعطاقة 
ععد) زنقة  العيضاء) بالداا  الساكن 
هللا املكودي اقم)1انفا بصفته مسيرا)

جديدا للـشـركـة.
بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)
الـقـانـو ) إذابـة  على  الـمـصـادقة 

األسـا�شي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858773. .
929I

PUSH CENTER

OTH KONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
OTH KONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 شااع 
احمد اوقي طابق 2 شقة 10 الداا 

العيضاء 20000 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 

571957

 26 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 OTH بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

KONSEIL

مصمم) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

محلل مبرمج كمعيوار

7)شااع) -)عنوا  املقر االجتماعي:)

الداا) (10 شقة) (2 احمد اوقي طابق)

العيضاء)20000)الداا العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

20.000,00)داهم

 2.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

كاطو) عثما   السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
1)زنفة اوكروى داج ب شقة)3)اقامة)

الداا) (20000 بيلريف الداا العيضاء)

العيضاء)املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

كاطو) عثما   السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
1)زنفة اوكروى داج ب شقة)3)اقامة)

الداا) (20000 بيلريف الداا العيضاء)

العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.571957

930I
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PUSH CENTER

PREMIUM BC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
PREMIUM BC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 357 شااع 
محمد 5 طابق 5 شقة اقم 9 فضاء 
أ/2 بيلفيدير الداا العيضاء - الداا 

العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
571963

 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

PREMIUM BC
-)غرض الشركة بإيجاز:)مستشاا)
مصمم) ومبرمج  ومحلل  كمعيوار 

كمعيوار
 357 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 9 شقة اقم) (5 طابق) (5 شااع محمد)
(- بيلفيدير الداا العيضاء) أ/2) فضاء)

الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

100.000,00)داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000,00)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الحوات) كريم  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))

8)ب واحة) على) (3 ايفر بالم فيال) ب:)
 20000 مراكش) ابراهيم  سيدي 

مراكش املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
الحوات) كريم  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
8)ب واحة) على) (3 ايفر بالم فيال) ب:)
 20000 مراكش) ابراهيم  سيدي 

مراكش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.571963
931I

VISION VASTE CONSULTING

BOULIFSAM
إعال  متبدد القرااات

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
BOULIFSAM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: زنقة 
فيردا ، إقامة إليسا شقة أ - 

90000 طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
. 3157

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)30)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بيع حصص اجتماعية
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املسير
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تبيي  مسيرين جديدين
قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

احويل املقر االجتماعي

قراا اقم)5:)الذي ينص على مايلي:)

احيي  القانو  األسا�شي

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

بطنجة) للشركة  االجتماعي  املقر 

مدشر سجدلة جماعة حجر النحل،)

طنجة

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
الرأسمال:)اأسمال الشركة)100000 

1000حصة) على) موزع  داهم،)

اجتماعية بقيمة)100)داهم للواحدة)

سمير) بوليف  السيد  كالتالي:) موزع 

500)حصة،)السيد الشكراني محمد)

500)حصة

على) ينص  الذي  (:12 اقم) بند 

السيدين) تبيي   ام  التسيير:) مايلي:)

محمد) والشكراني  سمير  بوليف 

مسيرين للشركة ملدة غير محددة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) بتاايخ) 1) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262730.

932I

CTH AUDIT ET CONSEIL

SOFADEV DOCAPOST BPO
إعال  متبدد القرااات

CTH AUDIT ET CONSEIL

 BOULEVARD ZERKTOUNI 5

 RES LA TOURETTE

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 SOFADEV DOCAPOST BPO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: 16 شااع 

موالي يوسف - - الداا العيضاء 

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.1 3 61

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)19)أكتوبر)2022

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

 CER DOCAPOST(نقل جميع أسهم

(، (DOCAPOSTE BPO إلى) (BPO

شركة دات القانو  الفرن�شي

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)

 DOCAPOSTE BPO اخضع شركة)

مال) برأف  الفرن�شي  للقانو   (S.A.S

املقر) وعنوا   (، يواو) (16.263.521

7 /5 )،)شااع بول فايا ) االجتماعي)

(، (9 200 سي ) سوا  افري  كواريي 

مسجلة في سجل التجااي احت اقم)

(، (RCS CRETEIL  1   217  320

ويمثلها السيد أوليفييه فاليت

بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)

بمعلغ) الشركة  مال  اأف  احديد  ام 

داهم) 500000  ألف  خمسمائة 

آالف) خمسة  إلى  مقسمة  داهم))

مائة) 100.00)  من  سهم  ((5000 

والتي ام اخصيص) (، داهم لكل منها)

.DOCAPOST BPO(األسهم لـ

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

858576- اقم) احت  (2023 فبراير)

.6231

933I

trainning(office(and(accounting(advice

CITAMOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 trainning(office(and(accounting

advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik , 5

 alkheir(bernoussi(casablanca،

20600، casablanca(maroc

CITAMOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 01 شااع 

الغوطة اقامة الياسمي  اقم ب 110 

سيدي مومن الداا العيضاء 02 20 

الداا العيضاء -
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إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571821
 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

CITAMOS
بيع) (- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
الصناعية) واملبدات  املواد  واوزيع 

والفالحية
-)أشغال متنوعة

-)بيع واأجير املبدات
-)نقل العضائع

الطاقة) أنظمة  هندسة  (-
الشمسية

-)اجااة جميع املنتجات
البمليات) جميع  (، أعم) وبشكل  (
التجااية) (، طعيبتها) كانت  مهما  (،
والبقااية) واملنقولة  والصناعية 
أو) معاشر  بشكل  املتبلقة  (، واملالية)
غير معاشر باألشياء)املذكواة أعاله أو)
بأي أشياء)أخرى مماثلة أو ذات صلة)
،)من املحتمل أ  تبزز)،)بشكل معاشر)
الغرض الذي تسعى) (، أو غير معاشر)
إليه الشركة أو امتدادها أو اطويرها)

،)وهذا في أي دولة.
-)عنوا  املقر االجتماعي:)01)شااع)
الغوطة اقامة الياسمي  اقم ب)110 
 20 02 سيدي مومن الداا العيضاء)

الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

اجحجاح) الحسي   السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
12)م ف) 8)اقم) 2)عمااة) باب انا�شي)
الداا) (20600 العيضاء) البرنو�شي  ( 

العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
ذات) »شركة  سطاموف) (-
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
والكائن) شركة  بصفتها  الوحيد«)
شااع) (01 ب:) اإلجتماعي  مقرها 
الغوطة اقامة الياسمي  اقم ب)110 
 20 02 سيدي مومن الداا العيضاء)
السجل) اقم  املغرب  العيضاء) الداا 
 571821 االقتضاء:) عند  التجااي 

املمثل الدائم:)الحسي  اجحجاح)
والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
اجحجاح) الحسي   السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
12)م ف) 8)اقم) 2)عمااة) باب انا�شي)
الداا) (20600 العيضاء) البرنو�شي  ( 

العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.571821

93 I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسعة

AB EASTERN CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسعة

شااع محمد ععده اقامة حمزة اقم 
18 مكرا الطابق الثاني اقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب
 AB EASTERN CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : عمااة 
بنجلو  زاوية شااع ادايس االكبر و 

زنقة الرازي - - وجدة املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.3 577

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (27 املؤاخ في)
 AB EASTERN CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة معلغ)
وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)
مقرها اإلجتماعي عمااة بنجلو  زاوية)
الرازي) زنقة  و  االكبر  ادايس  شااع 
النبدام) نتيجة  املغرب  وجدة  (- (-

االمكانيات).
و عي :

و) سبيد  بنجلو   السيد ة))
عنوانه ا))زنقة الرازي اقامة املرابطي )
كمصفي) ة)) املغرب  وجدة  (60000

للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
عمااة) وفي  (2023 يناير) (27 بتاايخ)
بنجلو  زاوية شااع ادايس االكبر و)

زنقة الرازي)-)-)وجدة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (03 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم)81 2.
935I

املستامنة الشرقية لتقنيات املحاسعة

 EXPLOITATION DE
CARRIERE ISLY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

املستامنة الشرقية لتقنيات 
املحاسعة

شااع محمد ععده اقامة حمزة اقم 
18 مكرا الطابق الثاني اقم 7 ، 

60000، وجدة املغرب
 EXPLOITATION DE CARRIERE

ISLY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 15 زنقة 
جمال الدين االفغاني الطابق الثاني 

اقم   - - وجدة املغرب .
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.36597

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (10 املؤاخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 EXPLOITATION DE CARRIERE
داهم) (100.000 معلغ اأسمالها) (ISLY
زنقة) (15 اإلجتماعي) مقرها  وعنوا  
جمال الدين االفغاني الطابق الثاني)
اقم) )-)-)وجدة املغرب نتيجة ل):)ازمة)

القطاع).
حي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  -  6 أ) ( 5 اازة اقم) الوحدة طريق 

وجدة املغرب).)
و عي :

و) براهيمي  معااك  السيد ة))
عنوانه ا))حي الوحدة طريق اازة اقم)
كمصفي) املغرب  وجدة  (60000   5

 ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (08 بتاايخ) بوجدة  التجااية 

2023)احت اقم) 252.
936I

ااما نية املنى

بينميدريم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

ااما نية املنى
اقامة دحا  الطابق التاني زنقة 
عقعة بن نافع ، 26100، برشيد 

املغرب
بينميدايم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الرقم 10 
شااع ليعيرتي الطابق الثالث الشقة 

5 20120 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
572233

 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 



4097 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

بينميدايم
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي
-)عنوا  املقر االجتماعي:)الرقم)10 
شااع ليعيرتي الطابق الثالث الشقة)5 

20120)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بندادة) اشيد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
برشيد) (26100 الصافي) اجزئة  ( 5

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بندادة) اشيد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
برشيد) (26100 الصافي) اجزئة  ( 5

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.572233
937I

مستامنة شامة

TRAVAMIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

مستامنة شامة
شااع املسيرة اقم 2 1 الطابق االول 

الناظوا شااع املسيرة اقم 2 1 
الطابق االول الناظوا، 62000، 

الناظوا املغرب

TRAVAMIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي حي 
السبادة اقم 10 سلوا  الناظوا 

62000 الناظوا -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

18565

 15 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2019)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

TRAVAMIN

منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
عقااي

اشغال مختلفة

)التجزئة و التقسيم

حي) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الناظوا) سلوا   (10 اقم) السبادة 

62000)الناظوا)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

-)السيد ة))االمي  كنو  بصفته ا))

مسير والكائن عنوانه ب:)اقامة الرشد)
االول) الطابق  ا  بلوك  (02 البمااة)
 62000 سلوا  الناظوا) (02 اقم ب)

الناظوا املغرب

بوداف) امي   محمد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
الناظوا) (10 زنقة) ميمو   اوالد  حي 

62000)الناظوا املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))االمي  كنو  بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)اقامة الرشد)
االول) الطابق  ا  بلوك  (02 البمااة)
 62000 سلوا  الناظوا) (02 اقم ب)

الناظوا املغرب
بوداف) امي   محمد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
الناظوا) (10 زنقة) ميمو   اوالد  حي 

62000)الناظوا املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2019 فبراير) بتاايخ) 0)

.18565
938I

sofoget

S.OPENCONNECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
S.OPENCONNECT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي الداا 

العيضاء شااع اللة ياقوت و زنقة 
البرعاا إقامة غاليس شقة 9 --------

-- الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
569933

 11 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

S.OPENCONNECT

مبرمج) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
كمعيوار

الداا) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
زنقة) و  ياقوت  اللة  شااع  العيضاء)
------- 9 البرعاا إقامة غاليس شقة)

---)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بوضركة) صفر  السيد ة)) (-
والكائن) وحيدة  شريكة  بصفته ا))
املحمدية) (---- املحمدية) ب:) عنوانه 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بوضركة) صفر  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

املحمدية)----)املحمدية املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 يناير) (27 بتاايخ)

.569933
939I

sofoget

AM2H TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
AM2H TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة في طوا 

التصفية)
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 
موالي ععد البزيز شااع موالي ععد 
البزيز اقم   - 000 1 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.65039

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
2022)اقرا حل) 06)دجنبر) املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
اأسمالها) معلغ  (AM2H TRANS
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
ععد) موالي  اقامة  (59 اإلجتماعي)
البزيز شااع موالي ععد البزيز اقم)  
- 000 1)القنيطرة املغرب نتيجة ل):)

زيادة خسائر الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)59)اقامة)
موالي ععد البزيز شااع موالي ععد)
القنيطرة) (1 000  - اقم)   البزيز 

املغرب.)
و عي :

و) حقي  الحق  ععد  السيد ة))
عنوانه ا))القنيطرة)000 1)القنيطرة)

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)15)فبراير)

2023)احت اقم)367 9.

9 0I

sofoget

HYDRA PLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
HYDRA PLUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
337 اسماعيلية - 000 1 القنيطرة 

املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
. 7609

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
2021)اقرا حل) 31)دجنبر) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 HYDRA PLUS الوحيد) الشريك 
داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 
القنيطرة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  
القنيطرة) (1 000 (- اسماعيلية) (337
خسائر) زيادة  (: ل) نتيجة  املغرب 

الشركة.
و حدد مقر التصفية ب القنيطرة)
القنيطرة) (1 000 (- اسماعيلية) (337

املغرب.)
و عي :

و) بنقدوا  مااية  السيد ة))
الرباط) (------ الرباط) عنوانه ا))

املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ)13)فبراير)

2023)احت اقم)312 9.

9 1I

sofoget

FIRST HELP SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
FIRST HELP SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

إقامة قوطة مكتب 3 - 000 1 
القنيطرة املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.62505

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 فبراير) (02 في) املؤاخ 

املصادقة على):
الرزاق) ععد  السيد) ة)) افويت 
من) اجتماعية  حصة  (500 بلحاج)
حصة لفائدة السيد) ة)) (500 أصل)
ععلة املشكوا بتاايخ)02)فبراير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
االبتدائية بالقنيطرة بتاايخ) 1)فبراير)

2023)احت اقم)5 3 9.

9 2I

PUSH CENTER

OLAD SLALMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA(CASA، 20000،

CASA MAROC
OLAD SLALMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 7 شااع 
احمد اوقي طابق 2 شقة 10 الداا 

العيضاء 20000 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572127
 10 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 OLAD(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

SLALMA
معاني,) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

مطوا عقااات
7)شااع) -)عنوا  املقر االجتماعي:)
الداا) (10 شقة) (2 احمد اوقي طابق)

العيضاء)20000)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

100.000,00)داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000,00)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))اشيد ضلي بصفته ا))
زنقة) (77 ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
برشيد) (2 البركة) حي  االسماغيلية 

20000)برشيد املغرب
-)السيد ة))عي�شى ضلي بصفته ا))
زنقة) (77 ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
برشيد) (2 البركة) حي  االسماغيلية 

20000)برشيد ملغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))اشيد ضلي بصفته ا))
زنقة) (77 ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
برشيد) (2 البركة) حي  االسماغيلية 

20000)برشيد املغرب
-)السيد ة))عي�شى ضلي بصفته ا))
زنقة) (77 ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
برشيد) (2 البركة) حي  االسماغيلية 

20000)برشيد املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.572127
9 3I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ROSADIR AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
ROSADIR AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي طنجة 7  
شااع الحسن الثاني طابق 2 اقم 5. 

90000 طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 721

 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 ROSADIR AGRI
اساسا:) غرض الشركة بإيجاز:) (-

بيع وشراء)املنتجات الزااعية
-)إستغالل األاا�شي الزااعية

-)التجااة بجميع أشكالها في جميع)
املنتجات أو املواد أو املواد الغذائية)
التي لها عالقة معاشرة أو غير معاشرة)

باألنشطة املذكواة أعاله.
-)بيع الحيوانات)،)حيث يتم اوفير)
منتجات) مع  أسا�شي  بشكل  الطبام 
اكملها) أ   يمكن  التي  االستغالل 

املنتجات التي يتم الحصول عليها
-االستيراد والتصدير بشكل عام.

البمليات) جميع  (، عام) بشكل  (-
أو) املالية  أو  التجااية  أو  الصناعية 
املتبلقة بشكل) البقااية  أو  املنقولة 
باألنشطة) معاشر  غير  أو  معاشر 
املذكواة أعاله أو التي من املحتمل أ )

تبزز اطوير الشركة.
طنجة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
7 )شااع الحسن الثاني طابق)2)اقم)

5. 90000)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

أنس) الجنا   أبو  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
أنس) الجنا   أبو  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (07 بتاايخ)

.13 721
9  I

ASMAA MEDIA GROUP

LA VILLETTE ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ASMAA MEDIA GROUP
شااع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�شي العيضاء، 20000، 
العيضاء املغرب

 LA VILLETTE ALUMINIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2  شااع 

االمام الشطيبي ال فيليات - - 
العيضاء املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.60009
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا) (2022 أكتوبر) (11 في) املؤاخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 LA VILLETTE ذات الشريك الوحيد)
اأسمالها) معلغ  (ALUMINIUM
مقرها) وعنوا   داهم  (50.000
2 )شااع االمام الشطيبي) اإلجتماعي)
املغرب نتيجة) العيضاء) (- (- ال فيليات)

ل):)عدم االشتغال.
و حدد مقر التصفية ب)2 )شااع)
االمام الشطيبي ال فيليات)-)-)العيضاء)

املغرب.)

و عي :
السيد ة))منير وشبوفي و عنوانه ا))
20)زنقة بروكسيل طابق)2)شقة)5 - 
العيضاء)املغرب كمصفي) ة))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 
الوثائق املتبلقة بالتصفية):)2 )شااع)

االمام الشطيبي ال فيليات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم) 85869.
9 5I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE KHADAMAT AL IAMAR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
3 3 شااع محمد الخامس اقم 5 
الطابق الثالث بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب
 STE KHADAMAT AL IAMAR
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
البثمانية الحي االدااي، الطابق 

الثالث 23000 بني مالل -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13689

 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)
 KHADAMAT AL IAMAR SARL

 AU
منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

عقااي
-)العناء)وأشغال مختلفة)

اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الطابق) االدااي،) الحي  البثمانية 

الثالث)23000)بني مالل)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
وادي) يوسف  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
جنا ) (19 فيال) املحمدية  اجزئة  ب:)

الطاهر)23000)بني مالل املغرب)
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
وادي) يوسف  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
جنا ) (19 فيال) املحمدية  اجزئة  ب:)

الطاهر)23000)بني مالل املغرب)
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.13689

9 6I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE G .C EL HAMDANI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
3 3 شااع محمد الخامس اقم 5 
الطابق الثالث بني مالل ، 23000، 

بني مالل املغرب
 STE(G .C(EL(HAMDANI(SARL(AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 

البثمانية الحي االدااي، الطابق 

الثالث 23000 بني مالل -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13691

 01 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 STE G(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

 .C EL HAMDANI SARL AU

مكتب) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الدااسات)

اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

الطابق) االدااي،) الحي  البثمانية 

الثالث)23000)بني مالل)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

الحمدانية) نبيل  السيد ة)) (-

بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)

بني) (23000 61 اجزئة السالم الرقم)

مالل املغرب)

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الحمدانية) نبيل  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

بني) (23000 61 اجزئة السالم الرقم)

مالل املغرب)

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (10 بتاايخ)

.13691

9 7I

s1 consulting

جيت كرين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

s1 consulting

 imm 2eme(etage(ville 18

 nouvelle(sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

جيت كرين شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : دواا ايت 

ويد فل ايت سعبة صفرو - 31000 

صفرو املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.1987

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

2023)اقرا حل) 07)فبراير) املؤاخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  كرين  جيت 

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ)

وعنوا ) داهم  (100.000 اأسمالها)

فل) ويد  ايت  دواا  اإلجتماعي  مقرها 

صفرو) (31000 (- ايت سعبة صفرو)

املغرب نتيجة ملغاداة ااض الوطن.

و عي :

و) بوخرصة  كنزة  السيد ة))

ايت) فل  ويد  ايت  دواا  عنوانه ا))

31000)صفرو املغرب) سعبة صفرو)

كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

بتاايخ)07)فبراير)2023)وفي دواا ايت)

 31000 (- ويد فل ايت سعبة صفرو)

صفرو املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (10 بتاايخ) االبتدائية بصفرو 

2023)احت اقم)79 .

9 8I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ONE2RENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

ONE2RENT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : مراكش 

املحل اقم 38 الطابق االا�شي عمااة 

5 اجزئة املحاميد 9 اجزئة اقم 10 

بروكرام االما  6 و 7 بلوك االمل 7 - 

0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية
اقم التقييد في السجل التجااي : 

.99371

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

2022)اقرا حل) 09)دجنبر) املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية) (ONE2RENT

محدودة ذات الشريك الوحيد معلغ)
وعنوا ) داهم  (10.000 اأسمالها)

مقرها اإلجتماعي مراكش املحل اقم)

اجزئة) (5 االا�شي عمااة) الطابق  (38

بروكرام) (10 اجزئة اقم) (9 املحاميد)

االما )6)و)7)بلوك االمل)7 - 0000  

السعاب) نتيجة  املغرب  مراكش 

شخصية).

و عي :

السيد ة))محمد ويزو و عنوانه ا))

مراكش) ( 60 الرقم) (32 ف م بلوك)

0000 )مراكش املغرب كمصفي) ة))

للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

وفي مراكش) (2022 دجنبر) (09 بتاايخ)

38)الطابق االا�شي عمااة) املحل اقم)

 10 اجزئة اقم) (9 اجزئة املحاميد) (5

 7 بلوك االمل) (7 و) (6 بروكرام االما )

- 0000 )مراكش املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (16 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)931  1.
9 9I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 MOROCCAN BEAUTY
PRODUCTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 MOROCCAN BEAUTY

PRODUCTS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي طنجة ، 
7  ، شااع الحسن الثاني ، الطابق 2 

اقم 5. 90000 طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 991

في) مؤاخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
اقرا اأسيس شركة) (2023 يناير) (30
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 MOROCCAN BEAUTY

 PRODUCTS
بشكل) (- غرض الشركة بإيجاز:) (-
ائي�شي:)اصنيع واصدير مستحضرات)

التجميل.
واالستيراد) والعيع  الشراء) (-
الدولية) والتجااة  والتصدير 
والتمثيل) والشحن  والسمسرة 

والتجااة بشكل عام
-)انتاج االعشاب الطعية والبطرية)

والزيوت البطرية.
املنتجات) جميع  وبيع  شراء) (-

االستهالكية
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حقوق) في  الشركة  استثماا  (-
غرض) ذات  شركة  أي  في  امللكية 

مشابه أو ذي صلة.
-)االستيراد والتصدير بشكل عام

البمليات) جميع  (، عام) بشكل  (-
أو) املالية  أو  التجااية  أو  الصناعية 
املتبلقة بشكل) البقااية  أو  املنقولة 
باألنشطة) معاشر  غير  أو  معاشر 
املذكواة أعاله أو التي من املحتمل أ )

تبزز اطوير الشركة.
-)عنوا  املقر االجتماعي:)طنجة)،)
7 )،)شااع الحسن الثاني)،)الطابق)2 

اقم)5. 90000)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 30.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
-)معلغ الحصص النقدية:)30.000 

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
أسماء) البكيوي  السيد ة)) (-
بصفته ا))مسيرة والكائن عنوانه ب:)

طنجة)90000)طنجة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
أسماء) البكيوي  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

طنجة)90000)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.13 991
950I

PUSH CENTER

NOVOWARE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA(CASA، 20000،
CASA MAROC

 NOVOWARE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 357 شااع 
محمد 5 طابق 5 شقة اقم 9 فضاء 
أ/2 بيلفيدير الداا العيضاء 20000 

الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
572129

 26 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

NOVOWARE SOLUTIONS
بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
التجميع) مجال  في  استشااات 

والتكنولوجيا
 357 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 9 شقة اقم) (5 طابق) (5 شااع محمد)
العيضاء) الداا  بيلفيدير  أ/2) فضاء)

20000)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

100.000,00)داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000,00)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
مبرومي) محسن  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
زنقة اكيطي  الطابق السفلي حي) (7
الداا) (20000 العيضاء) الداا  كوايي 

العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
مبرومي) محسن  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
زنقة اكيطي  الطابق السفلي حي) (7
الداا) (20000 العيضاء) الداا  كوايي 

العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.572129

951I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

CASTI MO
إعال  متبدد القرااات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
CASTI MO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا  مقرها االجتماعي: طنجة 
، 12 شااع 17 ، األندلس أنهى ، 

قطبة 165 ، الطابق األول. - 90000 
طنجة املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.855 1
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)10)فبراير)2023
ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
ج محمد بنقل ونقل)

ّ
يقوم السيد العال

العضائع بموجب الضمانات الفبلية)
مائتي ) يقعل  الذي  إليه  املحول  إلى 
السيدعزازوزي) لصالح  سهم  ((200 

خالد التاببة له في الشركة)
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
العلج) السيد  املدير  استقالة  قعول 

محمد.
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

على) ينص  الذي  (:6-7 اقم) بند 

 200 خالد) عزازوزي  السيد  مايلي:)

حصة إجتماعية

على) ينص  الذي  (:15 اقم) بند 

السيد) جديد  مدير  تبيي   مايلي:)

عزازوزي خالد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (15 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262782.

952I

FIDU ALIMTYAZ

 STE CASA BJ Sarl à associée

unique
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، ععد الكريم بن جلو  

مكااب أشرف، مكتب  1 الطابق 2 

FES MAROC ،30000 ، فاف

 STE CASA BJ Sarl à associée

unique شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي متجر 

قطبة 136 اجزىة الرياض,شااع 

العحر األبيض املتوسط النرجس 

,طريق صفرو ,فاف 30000 فاف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

75 53

 31 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

CASA BJ Sarl à associée unique

منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
عقااي)

بيع ااا�شي
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متجر) عنوا  املقر االجتماعي:) ( (-
الرياض,شااع) اجزىة  (136 قطبة)
النرجس) املتوسط  األبيض  العحر 

,طريق صفرو),فاف)30000)فاف)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)

0
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
بومشيطة) يوسف  السيد ة)) (-
بصفته ا))مسير والكائن عنوانه ب:)  
اجزىة التيجاني حي الغرفة شااع ابن)

االثير فاف)30000)فاف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
بومشيطة) يوسف  السيد ة)) (-
بصفته ا))مسير والكائن عنوانه ب:)  
اجزىة التيجاني حي الغرفة شااع ابن)

االثير فاف)30000)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.75 53

953I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

OASIS BUILDING
إعال  متبدد القرااات

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER 47 AVENUE(HASSAN
 2 RDC(N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
OASIS BUILDING »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: طنجة ، 
2 ، ساحة الكويت ، الطابق األول ، 

اقم  . - 90000 طنجة املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.98551

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في) 0)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
يقوم السيد املاغي هشام بنقل ونقل)
إلى) الفبلية  الضمانات  بموجب 
املنقولي  الذين يقعلو  ألف) 1000) 
سهم لصالح) (500 سهم بما في ذلك)
سهم) (500 السيدة الزاوقي احيمو و)

لصالح السيد ايليدي أنس
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)

استقالة املدير السيد املاغي هشام
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  (:6-7 اقم) بند 
 500 احيمو) الزاوقي  السيدة  مايلي:)
حصة اجتماعية السيد ايليدي أنس)

500)حصة اجتماعية
على) ينص  الذي  (:15 اقم) بند 
تبيي  مسيرة جديدة السيدة) مايلي:)

الزاوقي احيمو
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (03 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262393.
95 I

شركة فايستكس

شركة فايستكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

شركة فايستكس
اجزئة املجد زنقة 11 اقم 59 طنجة 

، 90000، طنجة املغرب
شركة فايستكس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
املجد زنقة 11 اقم 59 90000 

طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13 909

 21 في) مؤاخ  حر  عقد  بمقت�شى 
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
شركة) بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

فايستكس
صنع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
والنساء) للرجال  نسيجية  مادة  أي 

واألطفال
اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
املجد زنقة)11)اقم)59 90000)طنجة)

-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99)سنة
-)معلغ اأسمال الشركة:)00.000  

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

00.000 )داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
أموي عزيز بصفته ا)) السيد ة)) (-
اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
النصر إقامة المفيل بلوك ب اقم)73 

90000)طنجة املغرب
خالد) مفما   السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
 90000 96)مكرا) ب:)شااع أنفا اقم)

طنجة املغرب
-)السيد ة))الفائز عادل بصفته ا))
حي املجد) شريك والكائن عنوانه ب:)
اقم) 1  الطابق) ) (76 اقم) (2 زنقة)

90000)طنجة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
أموي عزيز بصفته ا)) السيد ة)) (-
اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
النصر إقامة المفيل بلوك ب اقم)73 

90000)طنجة املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (13 بتاايخ)

.13 909
955I

FLASH ECONOMIE

 COMPANY MOROCCO
 HIGHT SERVICES

TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COMPANY MOROCCO HIGHT
SERVICES TECHNOLOGY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الحرية الطابق 3 شقة 5 20000 

الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

571211
 20 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 
 COMPANY MOROCCO HIGHT

SERVICES TECHNOLOGY
-)غرض الشركة بإيجاز:)

واصدير) واستيراد  وبيع  -1شراء)
واملستلزمات) األصناف  جميع 
املواد) وبيع  -2شراء) اإللكترونية.)
وأجهزة) وامللحقات  واألدوات 

الكمعيوار
-)عنوا  املقر االجتماعي:)10)زنقة)
 20000  5 شقة) (3 الطابق) الحرية 

الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-
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داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
مو�شى) عائشة  بن  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
داب الرياض)2)اقم)6 1)شقة) 0 0 

املحمدية املغرب
اميرة) البالئي  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريكة والكائن عنوانه ب:)
حي انكريط زنقة)27)اقم)36 20000 

الداا العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
مو�شى) عائشة  بن  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
داب الرياض)2)اقم)6 1)شقة) 0 0 

املحمدية املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (08 بتاايخ)

.571211

956I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

KENI-CASA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
KENI-CASA TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 3 و 7 
في زاوية شااع جعاال وغاندي ولعنا  
اقامة ب مكتب 1 000 1 القنيطرة 

-

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

62885
 08 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2021 يونيو)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
KENI-(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

CASA TRAV
مقاول) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

أشغال متنوعة أو العناء
-)عنوا  املقر االجتماعي:)اقم)3)و)
7)في زاوية شااع جعاال وغاندي ولعنا )
اقامة ب مكتب)1 000 1)القنيطرة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))مهدي شبهي بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)شااع أحمد)
القنيطرة) (1 000  13 اقم) أمي  

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))مهدي شبهي بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)شااع أحمد)
القنيطرة) (1 000  13 اقم) أمي  

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2021 أكتوبر) (21 بتاايخ)

.62885

957I

cherkaouaudit

ILYK PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2 1er(etage ، 90010،

tanger maroc
ILYK PARA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
»د« إبتسام، اجزئة إبتسام، قطبة 

اقم 19, الطابق 1 - طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

13  85
 12 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 ILYK تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

 PARA
التجااة) غرض الشركة بإيجاز:) (-

في مواد)»برا فرم�شي«
-)عنوا  املقر االجتماعي:)23)زنقة)
قطبة) إبتسام،) اجزئة  إبتسام،) »د«)

اقم)19,)الطابق)1)-)طنجة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ميموني) إلياف  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
الرشيدية اململكة) (52000 الرشيدية)

املغربية
الحدادة) خالد  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
طنجة)90000)طنجة اململكة املغربية

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

الحدادة) خالد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

طنجة)90000)طنجة اململكة املغربية
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (01 بتاايخ)

.13  85

958I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

IMIGO IMMIGRATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

IMIGO IMMIGRATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي عنوا  

املقر االجتماعي : 2 زنقة أبو فايد 

املصري شقة ب 2 الطابق 2 - 

20060 الداا العيضاء املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.667 

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 نونبر) (09 في) املؤاخ 

املصادقة على):

افويت السيد) ة))شكيب جسوف)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (500

1.000)حصة لفائدة السيد) ة))سبد)

جسوف بتاايخ)09)نونبر)2022.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (

 16 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858972.

959I
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FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

VIVIVIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

VIVIVIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اقم 2 

زنقة أبو فايد املصري الطابق الثاني 

شقة ب 2 - 20060 الداا العيضاء 

املغرب.

قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 

.6133

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

اقرا) (2022 أكتوبر) (12 في) املؤاخ 

VIVIVIO)شركة ذات املسؤولية) حل)

 100.000 اأسمالها) معلغ  املحدودة 

داهم وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم)

2)زنقة أبو فايد املصري الطابق الثاني)

الداا العيضاء) (20060  -  2 شقة ب)

آفاق) وجود  لبدم  نتيجة  املغرب 

لنشاط املؤسسة.

و عي :

و) جسوف  شكيب  السيد ة))

عنوانه ا))إقامة شرفات املحيط فيال)

بوطالب) الهادي  ععد  شااع  10ف 

العيضاء) الداا  (20220 الحسني) حي 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)

 2 وفي اقم) (2022 أكتوبر) (12 بتاايخ)

زنقة أبو فايد املصري الطابق الثاني)

الداا العيضاء) (20060  -  2 شقة ب)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858567.

960I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

Carré Délice
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,
 Sidi(Mâarouf ، 20280،
Casablanca MAROC

Carré Délice شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي : اجزئة 
باشكو، اقم 76 محل اجااي 2 - 

20076 الداا العيضاء املغرب.
قفل التصفية

اقم التقييد في السجل التجااي : 
.6 66

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)12)أكتوبر)2022)اقرا حل)
Carré Délice)شركة ذات املسؤولية)
 100.000 اأسمالها) معلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوا   داهم 
اجزئة باشكو،)اقم)76)محل اجااي)2 
- 20076)الداا العيضاء)املغرب نتيجة)

لبدم وجود آفاق لنشاط املؤسسة.
و عي :

السيد ة))سلمى الزاكي و عنوانه ا))
9 )ممر اللير الاميطاج)20360)الداا)
العيضاء)املغرب كمصفي) ة))للشركة.
و قد ام انبقاد الجمبية الختامية)
وفي اجزئة) (2022 أكتوبر) (12 بتاايخ)
 -  2 اجااي) محل  (76 اقم) باشكو،)

20076)الداا العيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858778.
961I

ORTIOR

AATAB PRODUCT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

ORTIOR
 N°306 LOT(AL(IZDIHAR(ROUTE
 DE(SAFI(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AATAB PRODUCT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 581 
الحي الصناعي اجزئة املساا الطابق 

1 شقة اقم 1مراكش 0000  
مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
133025

 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

AATAB PRODUCT
*اصنيع) -)غرض الشركة بإيجاز:)
التجميل) مستحضرات  وتسويق 

واملنتجات الصحية.
*اصنيع وتسويق زيوت الطبام

*االستيراد والتصدير
-))عنوا  املقر االجتماعي:)اقم)581 
الحي الصناعي اجزئة املساا الطابق)1 
شقة اقم)1مراكش)0000 )مراكش)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99.....
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
اعتاب) مصطفى  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
غيات) ععد هللا  الولجة سيدي  دواا 
مراكش) ( 2051 الحوز) اواير  ايت 

املغرب
فريرا) الجليل  ععد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
مراكش) الويدا   الشويطر  دواا  ب:)

2051 )مراكش املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

اعتاب) مصطفى  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

غيات) ععد هللا  الولجة سيدي  دواا 

مراكش) ( 2051 الحوز) اواير  ايت 

املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (06 بتاايخ)

.133025

962I

ANDERSEN CONSULTING

SANOMO SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

ANDERSEN CONSULTING

 RUE(DE(GRENADE, PARC 29

 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC

SANOMO SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها االجتماعي 183 شااع 

ولي البهد مركز نييرا الطابق السفلي 

املحل اقم 13 - 90000 طنجة 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة

اقم التقييد في السجل التجااي 

.122081

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام تغيير) (2023 فبراير) (01 املؤاخ في)

جميع) »تسويق  من) الشركة  نشاط 

أنواع املنتجات)»)إلى)»منبش عقااي«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (15 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)262795.

963I
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AUDIT EXPERTISE

PARTY TIME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AUDIT EXPERTISE
 383bis, boulevard(Mohamed

 V, Etage 4, N° 15 ، 20310،
Casablanca Maroc

PARTY TIME شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 2 ، 
شااع موالي إسماعيل، ط أ، محل 

 ، الصخوا السوداء 20303 
الدااالعيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
572  1

 08 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

PARTY TIME
بيع) (- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
اكسسوااات الحفالت وأعياد امليالد؛)

-)بيع جميع أنواع الهدايا؛
وكل) الدعوات  بطاقات  انجاز  (-
املتبلقة) الرقمية  الطعاعات  انواع 

باملناسعات السالفة الذكر؛
بيع باقات الواود وجميع أنواع) (-

الديكواات؛)
-)بيع جميع أنواع الحلويات؛

-)بيع الباب االطفال؛
(، 2 االجتماعي:) املقر  عنوا   ( (-
محل) ط أ،) شااع موالي إسماعيل،)
 20303 السوداء) الصخوا  (، 

الدااالعيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
الشركة:) اأسمال  معلغ  (-

50.000,00)داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
العصري) خديجة  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))
ب:)زاوية زنقة الفرنسيي  و زنقة ابن)
,اقم) (5 الطابق) (,1 اقامة جود) اشيد,)
العيضاء) الداا  (20303 ف) ,ص  (32

املغرب
املنيااي) الكعير  ععد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
ب:)زاوية زنقة الفرنسيي  و زنقة ابن)
اشيد,)اقامة جود)1,)اقم)32,)ص ف)

20303)الداا العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
املنيااي) الكعير  ععد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
ابن) زنقة  و  الفرنسيي   زنقة  زاوية 
اشيد,)اقامة جود)1,)اقم)32,)ص ف)

20303)الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.572  1
96 I

FLASH ECONOMIE

Mercato Green Town
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

Mercato Green Town شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 6  شااع 
الزاقطوني الطابق 3 الشقة اقم 6 

20000 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 

571939

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

Mercato Green Town

أو) بناء) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

أي) أو  اأجيرها  بقصد  املعاني  اقتناء)

شكل آخر من أشكالها الى الترايب.

بشكل) املنقولة  األصول  امتالك 

معاشر أو غير معاشر)،)بما في ذلك في)

حالة اإلنجاز املستقعلي)

-)عنوا  املقر االجتماعي:)6 )شااع)

 6 الشقة اقم) (3 الزاقطوني الطابق)

20000)الداا العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ا�شى لحلو بصفته ا)) السيد ة)) (-

شريك والكائن عنوانه ب:)اقامة باي)

فيو عمااة ب ط)3)ش)12)عي  الذئاب)

انفا)20000)الداا العيضاء)املغرب

عمر الحلو بصفته ا)) السيد ة)) (-
 55 اقم) ب:) عنوانه  والكائن  شريك 

اجزئة اكوك كاليفوانيا)20000)الداا)

العيضاء)املغرب

لحلو) ميمي  سليم  السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
زنقة) ملشيشية  اجزئة  (50 اقم) ب:)

 20000 السفرجل عي  الذئاب أنفا)

الداا العيضاء)املغرب

-)السيد ة))ياسي  لحلو بصفته ا))

اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  شريك 

الكولي )1)الرقم)102)سيدي مبروف)

20000)الداا العيضاء)املغرب

-)السيد ة))احمد الحلو بصفته ا))

اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  شريك 

الكولي )1)الرقم)102)سيدي مبروف)

20000)الداا العيضاء)املغرب

بصفته ا)) لحلو  علي  السيد ة)) (-

55)اجزئة) شريك والكائن عنوانه ب:)

الداا) (20000 كاليفوانيا) اكوك 

العيضاء)املغرب

ععلة لحلو بصفته ا)) السيد ة)) (-

اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  شريكة 

الكولي )1)الرقم)102)سيدي مبروف)

20000)الداا العيضاء)املغرب

الزين) فاطمة الزهراء) السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريكة  بصفته ا))

كاليفواني) (55 اقم) اغوغ  اجزئة  ب:)

20000)الداا العيضاء)املغرب

غيثة لحلو بصفته ا)) السيد ة)) (-

شريكة والكائن عنوانه ب:)55)اجزئة)

الداا) (20000 كاليفوانيا) اكوك 

العيضاء)املغرب
الحلو بصفته ا)) زيد  السيد ة)) (-

شريكة والكائن عنوانه ب:)55)اجزئة)

الداا) (20000 كاليفوانيا) اكوك 

العيضاء)املغرب

بصفته ا)) باز  كريمة  السيد ة)) (-

اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  شريكة 

الكولي )1)الرقم)102)سيدي مبروف)

20000)الداا العيضاء)املغرب

امي  لحلو بصفته ا)) السيد ة)) (-

 8RUE ب:) عنوانه  والكائن  شريك 

 QUENTIN BAUCHART 75008

PARIS FRANCE

لحلو) ميمي  امي   السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
زنقة) ملشيشية  اجزئة  (50 اقم) ب:)

 20000 السفرجل عي  الذئاب أنفا)

الداا العيضاء)املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023)الجريدة الرسمية   4106

ا�شى لحلو بصفته ا)) السيد ة)) (-
اقامة باي) مسير والكائن عنوانه ب:)
فيو عمااة ب ط)3)ش)12)عي  الذئاب)

انفا)20000)الداا العيضاء)املغرب
-)السيد ة))ياسي  لحلو بصفته ا))
اجزئة) مسير حر والكائن عنوانه ب:)
الكولي )1)الرقم)102)سيدي مبروف)

20000)الداا العيضاء)املغرب
الحلو بصفته ا)) زيد  السيد ة)) (-
 55 ب:) عنوانه  والكائن  حر  مسير 
اجزئة اكوك كاليفوانيا)20000)الداا)

العيضاء)املغرب
لحلو) ميمي  سليم  السيد ة)) (-
مسير حر والكائن عنوانه) بصفته ا))
زنقة) ملشيشية  اجزئة  (50 اقم) ب:)
السفرجل عي  الذئاب)20000)الداا)

العيضاء)املغرب
بصفته ا)) لحلو  علي  السيد ة)) (-
 55 ب:) عنوانه  والكائن  حر  مسير 
اجزئة اكوك كاليفوانيا)20000)الداا)

العيضاء)املغرب
امي  لحلو بصفته ا)) السيد ة)) (-
 8RUE مسير حر والكائن عنوانه ب:)
 QUENTIN BAUCHART 75008

PARIS FRANCE
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.571939
965I

CAFIGEC

MENTIONS 10 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افويت حصص

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 MENTIONS 10 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي باب اقم 
93 الطابق التاسع مركز أنفا 128 - 

20036 الداا العيضاء املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.196617
الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
امت) (2023 فبراير) (03 في) املؤاخ 

املصادقة على):
اوفيق) أحمد  السيد) ة)) افويت 
مول النخلة)1.000)حصة اجتماعية)
من أصل)100.000,00)حصة لفائدة)
 03 بتاايخ) عثما   حمزة  السيد) ة))

فبراير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 15 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858838.

966I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

NEW TRAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH(RES(ADAM(BUR(N 1

، 14000، KENITRA(MAROC
NEW TRAMED شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب اقم 
3 و 7 في زاوية شااع جعاال وغاندي 
ولعنا  اقامة ب مكتب 1 000 1 

القنيطرة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
62859

 08 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2021 يونيو)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 NEW بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

TRAMED

مقاول) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
أشغال متنوعة أو العناء)

ااجرمواد العناء)بالتقسيط
ااجر

مكتب) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
جعاال) شااع  زاوية  في  (7 و) (3 اقم)
 1 مكتب) ب  اقامة  ولعنا   وغاندي 

000 1)القنيطرة)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
-)السيد ة))مهدي شبهي بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)شااع أحمد)
القنيطرة) (1 000  13 اقم) أمي  

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))مهدي شبهي بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)شااع أحمد)
القنيطرة) (1 000  13 اقم) أمي  

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2021 أكتوبر) (18 بتاايخ)

.62859
967I

مكتب الرياني للمحاسعة

BENAYAT BOUJARRAH
إعال  متبدد القرااات

مكتب الرياني للمحاسعة
شااع محمد داود اقم230 اطوا  ، 

0 930، اطوا  املغرب
BENAYAT BOUJARRAH »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: شااع 

ععد الخالق الطريس اجزئة الجيش 
امللكي فيال اقم 25 اطوا  - 93000 

اطوا  املغرب.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.9163

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)20)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
واوزيع) بوخبزة  محمد  السيد  وفاة 
33)حصة لفائدة) حصصة التي اعلغ)
و) حصص  (7 االداي�شي) أنس  واثته 
وأويس) حصص  (9 بوخبزة) املبافى 
حصص ومنيعة بوخبزة)   (9 بوخبزة)

حصص وسمية بوخبزة) )حصص)
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
 7 االداي�شي) أنس  السيدة  فوات 
حصص لفائدة السيد عمر الوالنتي)
 9 بوخبزة) املبافى  السيد  وفوت 
حصص لفائدة السيد عمر الوالنتي)
وفوت السيد أويس بوخبزة)9)حصص)
وفوات) الوالنتي  عمر  السيد  لفائدة 
حصص) بوخبزة) ) منيعة  السيدة 
وفوات) الوالنتي  عمر  السيد  لفائدة 
حصص) بوخبزة) ) سمية  السيدة 

لفائدة السيد عمر الوالنتي)
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

احويل الشكل القانوني للشركة)
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
بند اقم)6:)الذي ينص على مايلي:)
 10000 امتالك السيد عمر الوالنتي)

داهم من اأسمال الشركة)
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
 100 الوالنتي) عمر  السيد  امتالك 

حصة من اسهم الشركة)
بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
احويل الشكل القانوني للشركة من)
إلى) شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (01 االبتدائية بتطوا  بتاايخ)

2023)احت اقم)2780.
968I
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FIRST ADM SERVICE

KHAIL BATI ABRAJ )كحيل 
باتي آبراج)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

FIRST ADM SERVICE
 SALMIA 2 RUE 20 IMM33 APP
05 ، 20700، casablanca(maroc

KHAIL BATI ABRAJ  كحيل 
باتي آبراج) شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 128 

زنقة البرعاا الطابق 2 ب 6 - الداا 
العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

502237
في) مؤاخ  موثق  عقد  بمقت�شى 
2021)اقرا اأسيس شركة) 19)أبريل)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 KHAIL(:اإلقتضاء،)بمختصر تسميتها

BATI ABRAJ) كحيل باتي آبراج)
-)غرض الشركة بإيجاز:)أعمال أو)

إنشاءات العنايات.
 128 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الداا) (- (6 ب) (2 زنقة البرعاا الطابق)

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
اكحيل ععد الرحما ) السيد ة)) (-
بصفته ا))مسير والكائن عنوانه ب:)م)
سكنية جوهرة الساحل ج أ ش)6)ع)2 

ط)2)ش) 1)السوالم برشيد)02 26 
السوالم برشيد املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-
 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
اكحيل ععد الرحما ) السيد ة)) (-
بصفته ا))مسير والكائن عنوانه ب:)م)
سكنية جوهرة الساحل ج أ ش)6)ع)2 
ط)2)ش) 1)السوالم برشيد)02 26 

السوالم برشيد املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2021 ماي) (07 بتاايخ)

.502237
969I

M(&(P(FOODS

M ET P FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

M & P(FOODS
زاوية زنقة الزبير بن البوام و زنقة 
داكس، الطابق األا�شي الصخوا 
السوداء ، 2290، الداا العيضاء 

املغرب
M ET P FOODS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي زاوية 

زنقة الزبير بن البوام و زنقة داكس، 
الطابق األا�شي الصخوا السوداء ، 

20303 الداا العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

6 25
 25 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 M ET بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

P FOODS
 /1 بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

مستغل مطبم
2/)مستغل جزااة

زاوية) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
زنقة الزبير بن البوام و زنقة داكس،)
(، الطابق األا�شي الصخوا السوداء)

20303)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 50.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
-)معلغ الحصص النقدية:)50.000 

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
لحسن) الخلعي  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
اقم) 101  السادف  محمد  شااع 

20553)الداا العيضاء)املغرب
محمد) السو�شي  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
اقم) (2 ط) اإلسماعيلية  إقامة  ب:)
العيضاء) الداا  (200 0 بواغو ) (3

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
لحسن) الخلعي  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
اقم) 101  السادف  محمد  شااع 

20553)الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.6 25
970I

HMAMI NOUR-EDDINE

ديار نجوى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

HMAMI NOUR-EDDINE
 N°6, APPT 4, 2EME(ETAGE, RUE
 D‘ALGERIE, VILLE(NOUVELLE, ،

30000، FES(MAROC

دياا نجوى شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

ععدالكريم بن جلو  إقامة أشرف 

الطابق األول اقم 11 30000 فاف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

75 93

 23 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:

عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-

دياا) تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)
نجوى

منبش) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
عقااي

-)عنوا  املقر االجتماعي:)13)زنقة)

أشرف) إقامة  جلو   بن  ععدالكريم 

الطابق األول اقم)11 30000)فاف)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الخالدي) اضوا   السيد ة)) (-

والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))

عنوانه ب:)فيال اقم)50)اجزئة املهدي)

طريق ايموزاا)30000)فاف املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
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مجريب) ايما   السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
طريق) املهدي  اجزئة  (50 اقم) فيال 

ايموزاا)30000)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.75 93

971I

AAMAR CONSULTING

TULIPAN PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

AAMAR CONSULTING
 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira
، 70000، LAAYOUNE(MAROC

TULIPAN PARA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم  53 
زنقة ميرا  اجزئة 707 حي القدف 

70000 البيو  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

  673
 09 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

TULIPAN PARA
اجااة و) غرض الشركة بإيجاز:) (-

بيع املنتجات الشعه صيدلية
استيراد و اصدير

اجااة مواد التجميل و البطوا
-)عنوا  املقر االجتماعي:)اقم) 53 
القدف) حي  (707 زنقة ميرا  اجزئة)

70000)البيو )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
الشروقي) سااة  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
شااع محمد الخامس عمااة اد2)حي)

الحسني)70000)البيو  املغرب
مو�شي) صفاء) السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
111)شقة) حي موالي اشيد ج عمااة)

2 70000)البيو  املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
-)السيد ة))بيرام امينة بصفته ا))
مسير والكائن عنوانه ب:)حي الصداي)
 20000 مكرا) (18 اقم) زنقة) 3) (2 م)

الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.  673
972I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

JAD ECLAIRAGE
إعال  متبدد القرااات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
JAD ECLAIRAGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا  مقرها االجتماعي: متجر 

اقم 170 زهرة املدائن 3 طريق عي  
الشقف - 30000 فاف املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.53297
بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
2022)ام ااخاذ) املؤاخ في 21)دجنبر)

القرااات التالية:)

الذي ينص على) قراا اقم األول:)
من) اإلجتماعي  املقر  احويل  مايلي:)
متجر اقم)170)زهرة املدائن)3)طريق)
عي  الشقف فاف إلى متجر بالطابق)
الحي) (110 اقم) القطبة  ااألا�شي 

الصناعي طريق عي  الشقف فاف
الذي ينص على) قراا اقم الثاني:)
مايلي:)افع ااسمال الشركة من مائة)
ألف داهم)100000)داهم إلى مليو )

داهم)1000000)داهم
الذي ينص على) قراا اقم الثالت:)
الدين) عماد  السيد  تبيي   مايلي:)
و) الجدير  سبيد  السيد  و  الجدير 
السيد حاام الجدير و السيد اضوا )

الجدير كمسيرين للشركة
الذي ينص على) قراا اقم الرابع:)
جديد) اجااي  نشاط  إضافة  مايلي:)
لنشاط الشركة هو اصنيع منتجات)
اإلضاءة و النقل باألصالة عن نفسه)

وبالنيابة عن الغير
واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)
على) ينص  الذي  األول:) اقم  بند 
من) اإلجتماعي  املقر  احويل  مايلي:)
متجر اقم)170)زهرة املدائن)3)طريق)
عي  الشقف فاف إلى متجر بالطابق)
الحي) (110 اقم) القطبة  ااألا�شي 

الصناعي طريق عي  الشقف فاف
الذي ينص على) الثاني:) بند اقم 
مايلي:)افع ااسمال الشركة من مائة)
ألف داهم)100000)داهم إلى مليو )

داهم)1000000)داهم
الذي ينص على) بند اقم الثالت:)
الدين) عماد  السيد  تبيي   مايلي:)
و) الجدير  سبيد  السيد  و  الجدير 
السيد حاام الجدير و السيد اضوا )

الجدير كمسيرين للشركة
الذي ينص على) الرابع:) بند اقم 
جديد) اجااي  نشاط  إضافة  مايلي:)
لنشاط الشركة هو اصنيع منتجات)
اإلضاءة و النقل باألصالة عن نفسه)

وبالنيابة عن الغير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)6236.
973I

FA ADVISING EXPERTS SARL

TECHSPACE GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب اقم 15، املجمع املنهي ،اجزئة 

2 شااع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 

املغرب

TECHSPACE GROUP

 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب اقم 

15، املجمع املنهي ،اجزئة 2 شااع 

عالل الفا�شي، إقامة حرف ب - 

0000  مراكش املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.122587

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

ام احويل) (2023 يناير) (16 املؤاخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»مكتب اقم)15،)املجمع املنهي)،اجزئة)

2)شااع عالل الفا�شي،)إقامة حرف ب)

- 0000 )مراكش املغرب«)إلى)»عمااة)

الشرف) اجزئة  (1 اقم) متجر  ( 68

املناا3 - 0000 )مراكش املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (15 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)877  1.

97 I

اواو افريك إكسعير

SUD EST PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

اواو افريك إكسعير
اقم 256 شااع اإلداي�شي، اجزئة 

صوفيا الوادة، اااكة مراكش ، 

0000 ، مراكش املغرب

SUD EST PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 في طوا التصفية)
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وعنوا  مقرها اإلجتماعي ااوايرت 
دواا اغرم ملولن جماعة أيت يول 

انغير - 5200  انغير املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.985

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
اقرا حل) (2023 يناير) (06 املؤاخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
اأسمالها) معلغ  (SUD EST PREFA
مقرها) وعنوا   داهم  (100.000
اإلجتماعي ااوايرت دواا اغرم ملولن)
جماعة أيت يول انغير)-)5200 )انغير)
املغرب نتيجة ل):)أسعاب اقتصادية.

و حدد مقر التصفية ب ااوايرت)
يول) أيت  جماعة  ملولن  اغرم  دواا 

انغير)-)5200 )انغير املغرب.)
و عي :

السيد ة))زكرياء)عسو و عنوانه ا))
اقم)   الشريف  سبيد  سيدي  حي 
ايت) شتوكة  بويكرة  الياسمي   زقة 
باها)52 87)شتوكة ايت باها املغرب)

كمصفي) ة))للشركة.
عنوانه ا)) و  علي عسو  السيد ة))
ملوية) زقة  اعلي  لحسن  أيت  حي 
 87 52 باها) ايت  شتوكة  بويكرة 
شتوكة ايت باها املغرب كمصفي) ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بتنغير  االبتدائية 

2023)احت اقم)56.
975I

EXTREME MONATGE METALLIQUE

 EXTREME MONTAGE
METALLIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

 EXTREME MONATGE
METALLIQUE

 GROUPE ATTAKKADDOUM
 2ème ETAGE .17-GH2

 SIDI(BERNOUSSI ، 20600،
Casablanca Maroc

 EXTREME MONTAGE
METALLIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم GH2-17 الطابق الثاني 
سيدي البرنو�شي 20600 الداا 

العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572505
 06 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
بمختصر) اإلقتضاء،) عند 
 EXTREME MONTAGE تسميتها:)

METALLIQUE
دااسة) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-
جميع) واجميع  واصنيع  واصميم 
جميع) إنجاز  املبدنية،) إنشاءات 
الغاليات،) املبدنية،) الهياكل  أعمال 
املواسير والسقوف والكسوة والبزل)

املائي والسفع الرملي والطالء.
كل أعمال على مباد  حديدية أو)

غير حديدية.
أي) وامديد  وإصالح  افكيك 

إنشاءات مبدنية وميكانيكية.
-)عنوا  املقر االجتماعي:)مجموعة)
الثاني) الطابق  (GH2-17 التقدم)
الداا) (20600 البرنو�شي) سيدي 

العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
 10.000 معلغ اأسمال الشركة:) (-

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

محمد) فاضل  السيد ة)) (-
والكائن) املسير  مساعد  بصفته ا))
8)دياا املنصوا) 12)عمااة) عنوانه ب:)
عي  حرودة)28630)محمدية املغرب

-)السيد ة))كريم هيرف بصفته ا))
ب:) عنوانه  والكائن  املسير  مساعد 
 1 الطابق) (396 اجزئة الشالل الرقم)

الشالالت)28810)محمدية املغرب
ععداالله) محير  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
 13003 يوسف فضاالت) اوالد  دواا 

بن سليما  املغرب
هشام) الحراك  السيد ة)) (-
بصفته ا))شريك والكائن عنوانه ب:)
مديونة) (29 90 الطالب) اوالد  دواا 

املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
محمد) فاضل  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
12)عمااة)8)دياا املنصوا عي  حرودة)

28630)محمدية املغرب
-)السيد ة))كريم هيرف بصفته ا))
اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 
 1 الطابق) (396 الرقم) الشالل 

الشالالت)28810)محمدية املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.572505

976I

CAF MAROC

ADS GLORY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

احويل املقر االجتماعي للشركة

CAF MAROC
 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA
 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ADS GLORY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 26 شااع 
االندلس الحي االدااي اقامة انطاليا 
الطابق 8 اقم 22 - - طنجة املغرب.

احويل املقر االجتماعي للشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.101681
بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
املؤاخ في)02)فبراير)2023)ام احويل)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االدااي) الحي  االندلس  شااع  (26«
 -  -  22 اقم) (8 اقامة انطاليا الطابق)
طنجة املغرب«)إلى)»31)إقامة الوادة)
حي مسنانة الوادة قطبة)31)الطابق)

1)اقم)15)-)-)طنجة املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (15 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)29 2.
977I

FA ADVISING EXPERTS SARL

STE NOGA ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب اقم 15، املجمع املنهي ،اجزئة 
2 شااع عالل الفا�شي، إقامة حرف 

ب، مراكش ، 0000 ، مراكش 
املغرب

STE NOGA ATLAS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي مكتب 
اقم 15، املجمع املنهي ،اجزئة 2 

شااع عالل الفا�شي، إقامة حرف ب 
0000  مراكش -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

اقم التقييد في السجل التجااي: 
1  908

 26 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 STE تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

NOGA ATLAS
ااجر) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

منتجات زااعية)
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)ااجر أسماك)

)التصدير واالستيراد)

مكتب) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 2 ،اجزئة) املنهي) املجمع  (،15 اقم)

إقامة حرف ب) شااع عالل الفا�شي،)

0000 )مراكش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

لولو) بن  دافيد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

إسرائيل)00000)إسرائيل إسرائيل

-)السيد ة))دافيد عيزا بصفته ا))

برتغال) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 

00000)برتغال برتغال

أبيهسيرا) جاكوب  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

نهاايا) (00000  50 ارومعلدوا) شااع 

إسرائيل

-)السيد ة))موالي حفيظ بومهدي)

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

عمااة االحعاف ج شااع عالل الفا�شي)

0000 )مراكش املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

ذات) »شركة  أطلس) نوجا  (-

بصفتها شركة) املسؤولية املحدودة«)

مكتب) والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)
 2 ،اجزئة) املنهي) املجمع  (،15 اقم)

إقامة حرف ب) شااع عالل الفا�شي،)

0000 )مراكش املغرب اقم السجل)

 1  908 االقتضاء:) عند  التجااي 

املمثل الدائم:)موالي حفيظ بومهدي)

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

لولو) بن  دافيد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

إسرائيل)00000)إسرائيل إسرائيل

-)السيد ة))دافيد عيزا بصفته ا))

برتغال) ب:) عنوانه  والكائن  مسير 

00000)برتغال برتغال

أبيهسيرا) جاكوب  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

نهاايا) (00000  50 ارومعلدوا) شااع 

إسرائيل

-)السيد ة))موالي حفيظ بومهدي)

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

عمااة االحعاف ج شااع عالل الفا�شي)

0000 )مراكش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.1  908

978I

BMH EXPERTS

 دات ات ديزاين ات بيرفيكشن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

BMH EXPERTS

 rue(Van(Zeeland 6 rue(Van 6

 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS

 دات ات ديزاين ات بيرفيكشن 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 12 شااع 

ناصية موالي ادايس وشااع جنرال 

فيري ، الدوا الرابع شقة اقم 7 و 8 

الداا العيضاء 20000 الداا العيضاء 

اململكة املغربية.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

.6670

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2023 فبراير) (07 في) املؤاخ 

املصادقة على):
اشرقه) زينب  السيد) ة)) افويت 

 100 حصة اجتماعية من أصل) ( 0

نوفل مامو) حصة لفائدة السيد) ة))

بتاايخ)07)فبراير)2023.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 16 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858960.
979I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

 BLUE GREEN
COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

اأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA
CONSEILS

399 الطابق 2 مكتب 5 اجزئة جنة 
الزيتو  1 بنسودة فاف ، 30000، 

فاف املغرب
 BLUE GREEN

COMMUNICATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
ععد الكريم بنجلو  عمااة اشرف 
الطابق االول اقم 11 30000 فاف -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

75 61
 10 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 BLUE بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

GREEN COMMUNICATION
مركز) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

التواصل
مقاولة االعالنات)

انشاء)مواقع الويب
-)عنوا  املقر االجتماعي:)13)زنقة)
اشرف) عمااة  بنجلو   الكريم  ععد 
الطابق االول اقم)11 30000)فاف)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-
الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 
داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-
داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
ملييم) املجيب  ععد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

فاف)30000)فاف املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
ملييم) املجيب  ععد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

فاف)30000)فاف املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (15 بتاايخ)

.75 61
980I

STE AK MISSION SARL AU

LINA ISKANE– SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

STE AK MISSION SARL AU
6 شااع عالل ابن ععد هللا اقم 13 

فاف ، 30000، فاف املغرب
LINA(ISKANE– SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا  مقرها اإلجتماعي اقم 238 
بلوك ب حي الويفاق طريق عي  

السمن فاف 30000 فاف املغرب.
افويت حصص

اقم التقييد في السجل التجااي 
.26273

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)
امت) (2023 فبراير) (06 في) املؤاخ 

املصادقة على):
السيدة) السيد) ة)) افويت 
حصة) (6.000 حجيج) حجيج  نجاة 
حصة) (6.000 أصل) من  اجتماعية 
جواد) السيد  السيد) ة)) لفائدة 

الشرايبي بتاايخ)07)فبراير)2023.
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السيد محمد) السيد) ة)) افويت 
اجتماعية) حصة  (2.000 بوسليخن)
من أصل)6.000)حصة لفائدة السيد)
 07 السيد محسن حجيج بتاايخ)  ة))

فبراير)2023.
السيد محمد) السيد) ة)) افويت 
اجتماعية) حصة  ( .000 بوسليخن)
من أصل)6.000)حصة لفائدة السيد)
الشرايبي) الشرايبي  السيد جواد   ة))

بتاايخ)07)فبراير)2023.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
فبراير) (15 بتاايخ) بفاف  التجااية 

2023)احت اقم)961.
981I

SOCIETE MODYANI SARL

FRIEND HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
الفنيدق املغرب

FRIEND HOME شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 
مبركة أنوال اقم 16 الطابق األا�شي 

اقم 3 - اطوا  -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

32937
 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

FRIEND HOME
-)غرض الشركة بإيجاز:)*)منبش)

عقااي
شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
مبركة أنوال اقم)16)الطابق األا�شي)

اقم)3)-)اطوا )-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 
داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-
100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)
عادل طايا بصفته ا)) السيد ة)) (-
اجزئة) ب:) عنوانه  والكائن  شريك 
باب سبتة شااع ععد الخالق طريس)

عمااة)39 93100)الفنيدق املغرب
البزيزي) محمد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  شريك  بصفته ا))
 25 اقم) الفطواكي  حما   شااع  ب:)

90000)طنجة املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
عادل طايا بصفته ا)) السيد ة)) (-
اجزئة باب) مسير والكائن عنوانه ب:)
طريس) الخالق  ععد  شااع  سبتة 

عمااة)39 93100)الفنيدق املغرب
البزيزي) محمد  السيد ة)) (-
عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
 25 اقم) الفطواكي  حما   شااع  ب:)

90000)طنجة املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) بتاايخ) 1)

.32937
982I

FIDUCIAIRE MOLIFID

TSD INDUSTRY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
TSD INDUSTRY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي اجزئة 
شبعا  2 الطابق األا�شي اقم 365 

92000 البرائش -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
7369

 02 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 TSD تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،)

INDUSTRY
ازويد) (• غرض الشركة بإيجاز:) (-
واركيب وصيانة املنشآت الصناعية.

•)أعمال مختلفة)؛
•)الوساطة بشكل عام.

الصيانة) ومواد  منتجات  بيع  (•
والنظافة.

•)اقديم خدمات للمقاوالت.
•)بيع واركيب املبدات الكهربائية.
وشعكات) الهاافية  التركيعات  (•
السمبية) واألجهزة  الكمعيوار 

والعصرية.
•)إدااة فنية مركزية.

اأجير اآلالت واملبدات الخاصة) (•
بالصناعة واملنشات.

•)الهندسة املدنية بجميع انواعها.
•)استيراد و اصدير؛

االستغالل,) التسيير,) اإلنشاء,) (•
األصول) لجميع  الشراء,) الكراء,)

التجااية؛
البمليات) جميع  عموما  و 
التجااية,)الصناعية,)املالية,)البقااية,)
أو غير البقااية التي لها عال قه معاشرة)
باألهداف أعاله و التي بإمكانها اطوير)
أهداف الشركة,)و كذلك كل مساهمة)
معاشرة أو غير معاشرة احت أي صفة)

في الشركات التي لها أهداف مماثلة.
اجزئة) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
 365 الطابق األا�شي اقم) (2 شبعا )

92000)البرائش)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)00.000  

داهم

  .000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

 100 لها:) واقييم  لها  موجز  وصف 

داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

لقروشة) يونس  السيد ة)) (-

والكائن) وحيد  شريك  بصفته ا))

عنوانه ب:)شااع ابن زيدو  اقم)6 1 

92000)البرائش املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

لقروشة) يونس  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

 92000  1 6 اقم) زيدو   ابن  شااع 

البرائش املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.7369

983I

FLASH ECONOMIE

IMMOBILIERE SOUSSIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
احويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE IMMOBILIERE 

SOUSSIA

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد، اأسمالها 100.000 

داهم

املقر الرئيس: 50، زنقة طاطا – 

الدااالعيضاء

السجل التجااي: 5251 – التبريف 

الضريبي اقم 1030811
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التبريف املوحد للمقاولة اقم 

002127972000087

نقل املقر الرئي�شي

للقراا) محضر  بموجب  أوال:)

االستثنائي للشريك الوحيد املؤاخ في)

23)يناير)2023،)قرا الشريك الوحيد)

للشركة البقااية السوسية نقل املقر)

الرئيس للشركة

(– طاطا) زنقة  (،50 (: مــن)

الدااالعيضاء.

الواصل،) سيدي  طريق  إلــى:)

أسفي.

ام تبديل الفصل)   اعبا لذلك،)

من النظام األسا�شي) »املقر الرئيس«)

للشركة.

ام اإليداع القانوني بكتابة) ثانيا:)

التجااية) املحكمة  لدى  الضعط 

فبراير) (16 بتاايخ) بالدااالعيضاء،)

2023)احت عدد)859080.

للخالصة والتذكير

املسير

98 I

 RIMFAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها االجتماعي : اقم 

6 بلوك 2 حي املسيرة - طانطا  

املغرب.

افويت حصص اجتماعية

تبديالت قانونية

مؤاخ عرفي  عقد   بمقت�شى 

)في)27)شتنبر)2022)قرا شركاء)شركة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  (RIMFAT

املتواجد) داهم  (100.000 اأسمالها)

حي املسيرة طانطا  (2 بلوك) (6  اقم)

)ما يلي):

أي) الحصص  كامل  افويت  (

احمد) السيد  يمتلكها  500حصة 

السيد) لفائدة  الشركة  في  الكرمي 

خليل السبداوي.

استقالة السيد احمد الكرمي من)
مهامه كمسير للشركة.

استقالة السيد احمد الكرمي من)
من) اسمه  عن  والتشطيب  الشركة 

القواني  التأسيسية للشركة.)
للشركة) القانوني  الشكل  تغير 
املحدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

لشريك وحيد.
السبداوي) خليل  ( السيد) تبيي  
مسير وحيد للشركة مدة غير محدودة.
تبديالت قانونية واحيي  القواني )

التأسيسية للشركة.)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
االبتدائية بطانطا  بتاايخ)15)فبراير)

2023)احت اقم)2023/ 2.
985I

SOFT ALTERNATIVE SARL

LARACHE PORT STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G
N°552 ، 90000، طنجة املغرب
 LARACHE PORT STATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 17 شااع 
محمد الخامس إقامة بوفابيس 

بويلدينغ الطابق 02 مكتب اقم 12 
90000 طنجة -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

135079
 06 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

 LARACHE PORT STATION
اوزيع) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

املحروقات وزيوت التشحيم.

-)عنوا  املقر االجتماعي:)17)شااع)

بوفابيس) إقامة  الخامس  محمد 

 12 مكتب اقم) (02 بويلدينغ الطابق)

90000)طنجة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)200.000 

داهم

 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

والكائن) (. بصفته ا)) (. السيد ة)) (-

عنوانه ب:).).).).

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

»شركة) مونتيعالنكو) هولدينغ  (-

بصفتها) املحدودة«) املسؤولية  ذات 

شريك والكائن مقرها اإلجتماعي ب:)

اقم) املغرب  طنجة  (90000 املغرب)

االقتضاء:) عند  التجااي  السجل 

يوسف) الدائم:) املمثل  (19797

بنجلو )

والبائلية) الشخصية  األسماء) ( (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

بنجلو ) يوسف  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

طريق) (2 /25 قطبة) زينة  اجزئة 

بوبانة)90000)طنجة املغرب

التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.135079

986I

STE FIDUCAT

STE STAR LATINO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

STE STAR LATINO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد في طوا التصفية)
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة اقم 
  شقة اقم   عملية الهدى الشرف 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.
حل شركة

اقم التقييد في السجل التجااي 
.10  29

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 
2022)اقرا حل) 20)دجنبر) املؤاخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE STAR LATINO(الشريك الوحيد
داهم) (100.000 اأسمالها) معلغ 
وعنوا  مقرها اإلجتماعي عمااة اقم)
 )شقة اقم) )عملية الهدى الشرف)
املغرب) مراكش  ( 0000 (- مراكش)

نتيجة ل):)حل شركة.
و حدد مقر التصفية ب عمااة اقم)
 )شقة اقم) )عملية الهدى الشرف)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.)
و عي :

السيد ة))مهدي علي ععد االمير و)
عنوانه ا))ابراهيم ابراهيم اقامة اقم)
شقة اقم) شااع مزدلفة مراكش) ( 
0000 )مراكش املغرب كمصفي) ة))

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
البقود اعليغ  محل  و   املخابرة 

)و الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)651  1.

987I
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STE FIDUCAT

STE ARC EN CIEL CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme(ETAGE(N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

STE ARC EN CIEL CARS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد في طوا التصفية)

وعنوا  مقرها اإلجتماعي محطة 

الشريفية 5 كم طريق أسني شريفية 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

حل شركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.52933

الوحيد) الشريك  قراا  بمقت�شى 

2022)اقرا حل) 20)دجنبر) املؤاخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 STE ARC EN CIEL(الشريك الوحيد

CARS)معلغ اأسمالها)500.000)داهم)

محطة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوا  

5)كم طريق أسني شريفية) الشريفية)

املغرب) مراكش  ( 0000 (- مراكش)

نتيجة ل):)حل الشركة.

التصفية ب محطة) مقر  و حدد 

5)كم طريق أسني شريفية) الشريفية)

مراكش)-)0000 )مراكش املغرب.)

و عي :

و) سو�شي  الدين  بدا  السيد ة))

5)كم شريفية) عنوانه ا))طريق أسني)

مراكش) ( 0000 مراكش) تسلطانت 

املغرب كمصفي) ة))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) البقود  اعليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتبلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

فبراير) (09 بتاايخ) بمراكش  التجااية 

2023)احت اقم)7 6  1.

988I

ZMH CONSULTANTS

JBEL SPARTEL
إعال  متبدد القرااات

ZMH CONSULTANTS
 hay(riad ، 20110، RABAT

MAROC
JBEL SPARTEL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا  مقرها االجتماعي: شااع 
صالح الدين األيوبي شقة 82 الطابق 

الثاني - - البرائش اململكة املغربية.
»إعال  متبدد القرااات«

اقم التقييد في السجل التجااي: 
.6877

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)
املؤاخ في)02)فبراير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)
قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
السيد) قدمه  الذي  بالتبرع  إقراا 
بثالثمائة) الرحما   ععد  أاععي  
مائة) 100)  بقيمة  سهم  ((300 
داهم من القيمة االسمية لكل منها)
لزوجته السيدة بن مسبود فاطمة)
الحاملة لعطاقة التبريف الوطنية) (،
طنجة) في  واملقيمة  ك33291) اقم 
شااع الواليات املتحدة)،)فيال اقم)77 

مرشا 
قراا اقم)2:)الذي ينص على مايلي:)
خمسمائة) 500)  بتحويل  اإلقراا 
من) داهم  مائة) 100)) بقيمة  سهم 
قعل) من  منها  لكل  االسمية  القيمة 
والتي) الرحما   ععد  أاببي   السيد 
إلى) الشركة  مال  اأف  في  يملكها 
شركـة) (،YLARA HOLDING شركة)
 10،000،000.00 مساهمة اسمالها)
داهم،)الكائن مقرها بتطوا  اقم39 
في) املسجلة  (، الصناعية) املنطقة 
السجل التجااي لتطوا  احت اقم)

 7127
قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)
استقالة السيد ااببي  ععد الرحما )
من منصعه كمسير للشركة)،)وتبيي )
لفترة غير محدودة) للشركة  كمسيرة 
مغربية) (، واليت) نواية  السيدة 
،الحاملة لعطاقة التبريف) الجنسية)

واملقيمة في) (2  595 الوطنية اقم أ)

املجمع السياحي كابيال اقم) املضيق،)

.22

قراا اقم) :)الذي ينص على مايلي:)

في) واستمرااها  الشركة  احول  إقراا 

شكل شركة ذات مسؤولية محدودة)

و اعتماد نظام أسا�شي جديد في شكل)

شركة ذات مسؤولية محدودة

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم جميع العنود:)الذي ينص)

أسا�شي) نظام  اعتماد  مايلي:) على 

جديد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

االبتدائية بالبرائش بتاايخ)10)فبراير)

2023)احت اقم)92.

989I

espace(finance

TLB INVEST ت.ل.ب إنفست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

افويت حصص

espace(finance

 20 شااع إميل زوال إقامة الكرم 

اقم 2 الداا العيضاء، 20300، الداا 

maroc العيضاء

 TLB INVEST ت.ل.ب إنفست

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

أحمد املجاطي إقامة االلب الطابق 

االول اقم 8 املباايف - 20250 الداا 

العيضاء املغرب.

افويت حصص
اقم التقييد في السجل التجااي 

. 6 885

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

امت) (2022 شتنبر) (22 في) املؤاخ 

املصادقة على):

افويت السيد) ة))أمي  ععد القادا)

حصة اجتماعية من) (350 العوجاني)

حصة لفائدة السيد) ة)) ( 00 أصل)

شتنبر) (22 بتاايخ) العوجاني  البربي 

.2022

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام  (
 26 بتاايخ) العيضاء) بالداا  التجااية 

أكتوبر)2022)احت اقم)3116 8.

990I

BUSINESS CENTER.COM

 SOFIMAT
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
اأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شااع ععد املومن اقم 236 إقامة 

ف 8 الطابق الثاني اقم 6 ، 20390، 
الدااالعيضاء املغرب

 SOFIMAT DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع ععد 
املومن اقم 236 زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني اقم 6 - الداا 

العيضاء -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572 05
 17 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)
باملميزات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

SOFIMAT DEVELOPPEMENT
غرض) بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الشركة في املغرب والخااج:

املتنوعة) األعمال  كافة  إنجاز  (•
واإلنشاءات وجميع الحرف.

بجميع) العضائع  نقل  مقاول  (•
أنواعها.

النقل واأجير املبدات املتنوعة) (•
وآالت األشغال البامة.

•)نقل األفراد أو غيرهم.
•)اأجير اآلالت واملبدات املختلفة.

•)اوايد مواد العناء.
التركيب) أعمال  كافة  إامام  (•

والتركيعات والتجهيزات.
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املختلفة) العناء) أعمال  مقاول  (•

والهندسة املدنية وجميع املهن.

والهياكل) اإلنشائية  األعمال  (•

واإلنشاءات املبدنية.

بشكل) والختم  الطالء) أعمال  (•

عام.

املواد) جميع  واصدير  استيراد  (•

واملنتجات ومواد العناء.

•)شراء)وبيع وتسويق جميع املواد)

واملنتجات واملواد املتبلقة بالكهرباء.

األعمال الكهربائية ذات الجهد) (•

املنخفض واملتوسط)))والبالي.

والحجااة) ع  املقال استغالل  (•

والرخام.

املبامالت) كافة  وانفيذ  إنجاز  (•

البقااية.

والخدمات) النقل  إدااة  (•

اللوجستية.

استيراد و اصدير)؛ (•

•)التجااة البامة؛

وإدااة وبيع جميع) وبناء) حيازة  (•

البقااات لالستخدامات السكنية أو)

املهنية أو التجااية.

•)اأجير جميع البقااات.

أعم) وبشكل  واإلدااة  امللكية  (•

التشغيل عن طريق اإليجاا أو اإليجاا)

أو أي شكل آخر من أشكال البقااات)

عليها) الحصول  الشركة  اقترح  التي 

 أو:)ساهمت في الشركة))؛
انفيذ أي عملية اطوير عقااي) (•

انداج في نطاق النصوص والقواني )

السااية املتبلقة بالتنمية البقااية.

املنتجات) جميع  بيع  أو  شراء) (•

أو) املغربي  املنشأ  ذات  األصناف  أو 

أو) التجااي  الطابع  ذات  األجنبي 

أو) الزااعي  أو  البقااي  أو  الصناعي 

الزااعي الغذائي)؛

•)احقيق جميع الخدمات املتبلقة)

باألنشطة املذكواة أعاله.

•)امثيل جميع البالمات التجااية)

واستغالل) االمتياز  على  والحصول 

والتراخيص) االختراع  براءات  جميع 

التجااية) والبالمات  والبمليات 

واالمتيازات.

إدااة) (، اأجير) (، حيازة) (، إنشاء) (•

اأجير جميع األعمال)،)اأجير)،)اركيب)

،)تشغيل جميع املؤسسات والشركات)

واملخاز  واملصانع والواش املتبلقة)

بأي من األنشطة املحددة.

املشاايع) جميع  دااسة  (•

واملشااكة في جميع الشؤو  التجااية)

املالية) واألوااق  واملالية  والصناعية 

أو) معاشر  بشكل  املتبلقة  والبقااية 

غير معاشر بهدف الشركة أو التي قد)

تسهل اوسع الشركة واطويرها.

املبامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

وغير) واملنقولة  واملالية  التجااية 

املنقولة املتبلقة بشكل معاشر أو غير)

معاشر)،)كلًيا أو جزئًيا)،)بأحد األشياء)

املحددة أو بأي أشياء)مماثلة.

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
باسكي) زنقة  (236 اقم) املومن  ععد 

 -  6 اقم) الثاني  الطابق  ف8) اقامة 

الداا العيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

 1.000 -)معلغ الحصص النقدية:)

داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

هللا) ععد  موالي  السيد ة)) (-

والكائن) شريك  بصفته ا)) الفجراني 
زنقة ابن حعيب طابق) (3 عنوانه ب:)

العيضاء) الداا  (20000 املباايف) (3

املغرب

الحسن) موالي  السيد ة)) (-

والكائن) شريك  بصفته ا)) الفجراني 
ط) حعيب  ابن  زنقة  (3 ب:) عنوانه 

العيضاء) الداا  (20000 املباايف) (3

املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
هللا) ععد  موالي  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  بصفته ا)) الفجراني 
زنقة ابن حعيب طابق) (3 عنوانه ب:)
العيضاء) الداا  (20000 املباايف) (3

املغرب
الحسن) موالي  السيد ة)) (-
والكائن) مسير  بصفته ا)) الفجراني 
ط) حعيب  ابن  زنقة  (3 ب:) عنوانه 
العيضاء) الداا  (20000 املباايف) (3

املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (16 بتاايخ)

.572 05
991I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

ANIDAPOLL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 av sayed kotb angle shikovski
 rés(jouba(B(etage 1 N° 5 ،

Tanger ،90000  املغرب)
ANIDAPOLL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي طريق 
اطوا  اقامة ابن بطوطة الطابق 

الثالث اقم 62 - طنجة -
إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

اقم التقييد في السجل التجااي: 
13  79

بمقت�شى عقد موثق مؤاخ في) 2 
شركة) اأسيس  اقرا  (2022 دجنبر)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:
متعوعة) الشركة،) تسمية  (-
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

ANIDAPOLL

-)غرض الشركة بإيجاز:)االنباش)
البقااي

طريق) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

الطابق) بطوطة  ابن  اقامة  اطوا  

الثالث اقم)62)-)طنجة)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

النداء) ابو  حميد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

الشقة) جاكيط  اوجي   شااع  (20

ط22 59000)ليل فرنسا

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

النداء) ابو  حميد  السيد ة)) (-

مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))

الشقة) جاكيط  اوجي   شااع  (20

ط22 59000)ليل فرنسا
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (01 بتاايخ)

.13  79

992I

ZENZ RENT CAR SARL

ZENZ RENT CAR SARL
إعال  متبدد القرااات

ZENZ RENT CAR SARL

 LOT(HAY(HASSANI 3

 IMMEUBLE NAOUFAL

 APPARTEMENT(N° 3 GZENAYA

، 90100، TANGER(MAROC

ZENZ RENT CAR SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوا  مقرها االجتماعي: اجزئة 

الحي الحسني 3، عمااة نوفل، شقة 
اقم 3 اكزناية - 90100 طنجة 

املغرب.

»إعال  متبدد القرااات«
اقم التقييد في السجل التجااي: 

.109523

بمقت�شى الجمع البام االستثنائي)

املؤاخ في)10)يناير)2023

ام ااخاذ القرااات التالية:)

قراا اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)

بقيمة) حصة  افويت) 250)) قعول 

التي) الواحدة  للحصة  داهم  (100

يمتلكها السيد ععد القادا زنزول في)

(،«(ZENZ RENT CAR SARL(«(شركة

للسيدة صعاح وزين الحاملة للعطاقة)

 .PP807218 الوطنية للتبريف اقم)

حصة) افويت) 250)) قعول  وكذلك 

الواحدة) للحصة  داهم  (100 بقيمة)
التي امتلكها السيدة زكية الحسناوي)

 ZENZ RENT CAR SARL(«(في شركة

للسيد اضوا  العوخااي الحامل) (،«

اقم) للتبريف  الوطنية  للعطاقة 

 .PS80 06 

على) ينص  الذي  (:2 اقم) قراا 

كل) تبيي   ام  التسيير:) تغيير  مايلي:)

من السيدة زكية الحسناوي والسيد)
للشركة) مسيرين  العخااي  اضوا  

وذلك ملدة غير محدودة.

قراا اقم)3:)الذي ينص على مايلي:)

تغيير التوقيع):)اخضع جميع الوثائق)

بالشركة) الخاصة  واملستندات 

السيدة) (: املسيرين) أحد  لتوقيع 

اضوا ) السيد  أو  الحسناوي  زكية 

الشيكات) جميع  حي   في  العوخااي.)

للتوقيع) اخضع  العنكية  واملبامالت 

السيدة) (: مبا) للمسيرين  املشترك 

اضوا ) السيد  و  الحسناوي  زكية 

العوخااي.

على) ينص  الذي  اقم) :) قراا 

مايلي:)احيي  النظام األسا�شي حسب)

التغييرات الواادة في املحضر.)

واعبا لذلك ام تبديل مقتضيات)

النظام األسا�شي التالية:)

بند اقم)1:)الذي ينص على مايلي:)
حسب) األسا�شي  النظام  احيي   ام 
 2023/01/10 في) املحضراملؤاخ 
والتسييرو) بتغييرالشركاء) وذلك 

التوقعع.
بند اقم)7:)الذي ينص على مايلي:)
معلغ) في  الشركة  اأسمال  يحدد 
 1000 إلى) مقسم  داهم  ألف  مائة 
داهم للحصة) (100,00 حصة بقيمة)
في) و  بالكامل  محراة  وهي  الواحدة 
القادا) السيد ععد  (: حوزة الشركاء)
حصة و السيدة زكية) زنزول) 250))
والسيد) حصة  الحسناوي) 250))
و) حصة  العوخااي) 250)) اضوا  

السيدة صعاح وزين) 250))حصة.
على) ينص  الذي  (:12 اقم) بند 
مايلي:)ام تبيي  كل من السيدة زكية)
الحسناوي والسيد اضوا  العخااي)
غير) ملدة  وذلك  للشركة  مسيرين 

محدودة.
بند اقم)15:)الذي ينص على مايلي:)
واملستندات) الوثائق  جميع  اخضع 
أحد) لتوقيع  بالشركة  الخاصة 
الحسناوي) زكية  السيدة  (: املسيرين)
في حي ) أو السيد اضوا  العوخااي.)
العنكية) واملبامالت  الشيكات  جميع 
للمسيرين) املشترك  للتوقيع  اخضع 
و) الحسناوي  زكية  السيدة  (: مبا)

السيد اضوا  العوخااي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
فبراير) (07 بتاايخ) بطنجة  التجااية 

2023)احت اقم)88 262.
993I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

MECALAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FMCOMPTA - Comptable(Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt(n°6 Ain(Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

MECALAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي شااع 

أحمد مكواا عمااة   مكتب اقم 22 

عي  السعع 20250 الدااالعيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

572679

 09 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)

شركة) اأسيس  اقرا  (2023 فبراير)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد باملميزات التالية:

متعوعة) الشركة،) تسمية  (-

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء،) عند 

MECALAR

(- بإيجاز:) الشركة  غرض  (-

الدااسة،) الهجرة،) في  االستشااة 

ومختلف) التوجيه  التكوين،)

التسويقات

واملواكعة) االستشااة  خدمات  (-

الجماعات) املقاوالت،) للخواص،)

واملنظمات البمومية والخاصة

-)خدمات التكوين و التوجيه

-)االستيراد والتصدير

شااع) االجتماعي:) املقر  عنوا   (-

 22 أحمد مكواا عمااة) )مكتب اقم)

عي  السعع)20250)الدااالعيضاء)-

أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99

-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم

النقدية:) الحصص  معلغ  (-

100.000)داهم

مع) البينية  الحصص  معلغ  (-

وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-

-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

العااودي) جيها   السيد ة)) (-

والكائن) وحيدة  شريكة  بصفته ا))
1)اجزئة سلومة) 12)زنقة) عنوانه ب:)

 20250 عي  السعع) (8 طابق) )شقة)

الدااالعيضاء)املغرب

الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)

والبائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)

األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)

العااودي) جيها   السيد ة)) (-

عنوانه) والكائن  مسير  بصفته ا))
اجزئة سلومة طابق) (1 زنقة) (12 ب:)

 20250 السعع) عي   (8 شقة) ( 

الدااالعيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 

اقم) احت  (2023 فبراير) (17 بتاايخ)

.572679

99 I

ELITE FIDUCIARE

 AFRICAINE DE
 DISTRIBUTION DE

)BONNETERIES (AFDIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

ELITE FIDUCIARE

 BEAU(SITE(AIN(SEBAA ، 24500،

CASABLANCA MAROC

 AFRICAINE DE DISTRIBUTION

 (DE(BONNETERIES (AFDIB

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا  مقرها اإلجتماعي 52- 5 
زنقة نسرين بوسيجوا - - الداا 

العيضاء املغرب.

وفاة شريك
اقم التقييد في السجل التجااي 

.103007

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

املؤاخ في)02)فبراير)2023)ام اإلعالم)

سداات) مصطفى  الشريك  بوفاة 

(
ً
اعبا الواثة  على  حصصه  اوزيع  و 

نونبر) (12 في) املؤاخ  اإلااثة  لرسم 

2022)بالشكل األتي):
 500 (، بونبايم) زهرة  السيد ة))

حصة).

 875 (، سداات) سااة  السيد ة))

حصة).

 875 (، ابتسام سداات) السيد ة))

حصة).
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السيد ة))عثما  سداات)،)1.750 
حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 
بتاايخ) 1  العيضاء) بالداا  التجااية 

فبراير)2023)احت اقم)858571.

995I

FLASH ECONOMIE

ASM EMBALLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ASM EMBALLAGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا  مقرها اإلجتماعي 332 شااع 
ابراهيم الروداني الطابق الخامس 

اقم 21 اقامة ايحا  املباايف 
20000 الداا العيضاء -

إعال  عن اأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
اقم التقييد في السجل التجااي: 

570779
 12 بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في)
يناير)2023)اقرا اأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية:
عند) متعوعة  الشركة،) تسمية  (-
 ASM بمختصر تسميتها:) اإلقتضاء،)

EMBALLAGE
-)غرض الشركة بإيجاز:)التجااة

 332 االجتماعي:) املقر  عنوا   (-
الطابق) الروداني  ابراهيم  شااع 
ايحا ) اقامة  (21 اقم) الخامس 

املباايف)20000)الداا العيضاء)-
أجلها) من  اأسست  التي  املدة  (-

الشركة) سنة):)99
-)معلغ اأسمال الشركة:)100.000 

داهم
 100 النقدية:) الحصص  معلغ  (-

داهم
مع) البينية  الحصص  معلغ  (-
وصف موجز لها واقييم لها:)-)داهم،)-
-)بيانات حول الشركاء) األشخاص)

الطعيبيو ):)

مومن) الصمد  ععد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي االندلس)1)زنقة)2)اقم)62 20000 

الداا العيضاء)املغرب
الشركاء) حول  بيانات  ( (-

 األشخاص املبنويو ):)
والبائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن وصفات الشركاء)أو)
األغياا الذين يحق لهم إلزام الشركة)

ااجاه الغير:)
مومن) الصمد  ععد  السيد ة)) (-
مسير والكائن عنوانه ب:) بصفته ا))
حي االندلس)1)زنقة)2)اقم)62 20000 

الداا العيضاء)املغرب
التجااي) السجل  في  التقييد  ام 
اقم) احت  (2023 فبراير) (06 بتاايخ)

.570779

996I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED ( FLM

STE BOGEC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
افع اأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED ( FLM

اقم 30 مكرا زنقة شيخ الإلسالم 

بلبربي الواد لحمر ، 52000، 

الرشيدية املغرب

STE BOGEC SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا  مقرها اإلجتماعي زنقة خالد 

ابن الوليد - 52250 كلميمة املغرب.

افع اأسمال الشركة
اقم التقييد في السجل التجااي 

.11565

بمقت�شى الجمع البام اإلستثنائي)

ام) (2022 يوليوز) (21 في) املؤاخ 

قداه) بمعلغ  الشركة  اأسمال  افع 

من) أي  داهم«) (1.000.000«

 1.500.000« إلى) داهم«) (500.000«

اقديم حصص) (: عن طريق) داهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  ام 

 16 بتاايخ) بالرشيدية  االبتدائية 

فبراير)2023)احت اقم)91/2023.

997I
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 II. - إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بطنجة
ملف افويت أصل اجااي

عن طريق العيع

ملف اقم : 2023/09

كتابة) مصلحة  ائيس  يبلن 

بطنجة) التجااية  باملحكمة  الضعط 

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

باع) (2022 نوفمبر) (9 بتاايخ) اإلمضاء)

السيد كريم ععابسة الحامل لجواز)

 17CH89296 اقم) فرن�شي  سفر 

بطنجة) التجااي  بالسجل  واملسجل 

األصل) مجموع  (157  2 اقم) احت 

منصوا) بطنجة) ) الكائن  التجااي 

فريدة) السيدة  لفائدة  الذهبي،)

التبريف) لعطاقة  الحامل  أاوهالان 

الوطنية اقم) L208،)وحددت قيمة)

األصل التجااي موضوع العيع في معلغ)

إجمالي قداه)900.000)داهم.

التبرضات) جميع  فإ   وعليه 

اقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة)

يوما) داخل أجل خمسة عشر) 15))

من ااايخ صدوا النشر الثاني) ابتداء)

طعقا للفصل) 8)وما يليه من مدونة)

التجااة.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

كمال مبطاكة

51 مكرر

املحكمة التجااية بطنجة

ملف إشهااافويت حصة في أصل 

اجااي

ملف اقم : 2023/10

كتابة) مصلحة  ائيس  يبلن 

بطنجة) التجااية  باملحكمة  الضعط 

أنه بمقت�شى عقد عدلي مؤاخ بتاايخ)

حمزة) السيد  باع  (2023 فبراير) (2

التبريف) لعطاقة  الحامل  البافية 

واملسجل (K 59037 اقم) الوطنية 

)بالسجل التجااي بطنجة احت اقم:)

األصل) في  حصته  جميع  (،99956

التجااي الكائن بطنجة حي بلير شااع)

محمد) السيد  لفائدة  (،12 اقم) (2

لعطاقة) الحامل  (K266933 البافية)

 K266933 اقم) الوطنية  التبريف 

وحددت قيمة حصة األصل التجااي)

في معلغ إجمالي قداه) العيع  موضوع 

10.000)داهم.

التبرضات) جميع  فإ   وعليه 

اقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة)

يوما) داخل أجل خمسة عشر) 15))

من ااايخ صدوا النشر الثاني) ابتداء)

طعقا للفصل) 8)وما يليه من مدونة)

التجااة.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

كمال مبطاكة

52 مكرر

املحكمة التجااية بطنجة

ملف افويت أصل اجااي

عن طريق الهعة

ملف اقم : 2023/11

كتابة) مصلحة  ائيس  يبلن 

بطنجة) التجااية  باملحكمة  الضعط 

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

اإلمضاء)بتاايخ)30)يناير)2023)وهب)

السيد بنبمرو محمد الحامل لعطاقة)

 S820 8 (اقم الوطنية  التبريف 

بطنجة) التجااي  بالسجل  واملسجل 

مجموع األصل) (، 6822 (: احت اقم)

التجااي الكائن بطنجة شااع محمد)

حميدة،) إقامة  (EX FAR السادف)

لفائدة السيدة قمر العخاللي الحاملة)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

األصل) قيمة  وحددت  (،K375816

معلغ) في  الهعة  موضوع  التجااي 

إجمالي قداه)300.000)داهم.

التبرضات) جميع  فإ   وعليه 

اقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة)

يوما) داخل أجل خمسة عشر) 15))

من ااايخ صدوا النشر الثاني) ابتداء)

طعقا للفصل) 8)وما يليه من مدونة)

التجااة.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

كمال مبطاكة

53 مكرر

املحكمة التجااية بطنجة
ملف اقديم أصل اجااي

كحصة في شركة في طوا التاسيس 

ملف اقم : 2023/12

كتابة) مصلحة  ائيس  يبلن 

بطنجة) التجااية  باملحكمة  الضعط 

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

 2023 فبراير) فاام  بتاايخ  اإلمضاء)

الحاملة) قدمت السيدة براويل وفاء)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 
K98156)واملسجل بالسجل التجااي)

األصل) (،33836 (: بطنجة احت اقم)
البلوي) حي  بطنجة  الكائن  التجااي 
كحصة) ديعا ،) بن  (10 اقم) (2 زنقة)

التأسيس مسماة) في طوا  في شركة 

 PHARMACIE AL AZHAR DE

.TANGER SARL

وبناء)على اقرير مراقب الحصص)

املؤاخ في فاام فبراير)2022،)فقد ام)

اقييم األصل التجااي املذكوا أعاله)

بقيمة)2.025.000)داهم.

التبرضات) جميع  فإ   وعليه 

اقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة)

15)يوما ابتداء)من ااايخ) داخل أجل)

وما) للفصل) 8) طعقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجااة.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

كمال مبطاكة

54 مكرر

املحكمة التجااية بطنجة
ملف افويت أصل اجااي

عن طريق التنازل

ملف اقم : 2022/08

كتابة) مصلحة  ائيس  يبلن 

بطنجة) التجااية  باملحكمة  الضعط 

مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

اإلمضاء)بتاايخ)2)يناير)2023)وملحق)

بتاايخ) اصحيحي له مصحح اإلمضاء)

السيد) انازل  (،2023 فبراير) فاام 

لعطاقة) الحامل  أزواغ  مصطفى 

 S31 60 اقم) الوطنية  التبريف 

بطنجة) التجااي  بالسجل  واملسجل 

مجموع) عن  اقم) 1026،) احت 

بطنجة) الكائن  التجااي  األصل 

3،)لفائدة) 1 )اقم) أاض الدولة زنقة)

السيدة بتولة هالل الحاملة لعطاقة)

(،K202959 اقم) الوطنية  التبريف 
التجااي) األصل  قيمة  وحددت 

موضوع التنازل في معلغ إجمالي قداه)

2.000.000)داهم.

التبرضات) جميع  فإ   وعليه 

اقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة)

من) ابتداء) يوما  (15 أجل) داخل 

 ااايخ النشر الثاني طعقا للفصل) 8

وما يليه من مدونة التجااة.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

كمال مبطاكة

15 مكرر

املحكمة التجااية بطنجة

افويت أصل اجااي عن طريق العيع
ملف عدد 2021/ 

كتابة) مصلحة  ائيس  يبلن 

بطنجة) التجااية  باملحكمة  الضعط 

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

األصل) بيع  ام  (،2022 ديسمبر) (22

التجااي الكائن بطنجة كم)12)طريق)

واململوك الحرة  املنطقة  الرباط 
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 STE MAROCAINE DE« لشركة) (
 »L’HOTELERIE ECONOMIQUE
بالداا) التجااي  بالسجل  املسجلة 
 20 123 اقم) احت  العيضاء)
بطنجة) التجااي  بالسجل  وفرعها 
بواسطة) (،52761 مسجل احت اقم)
يوسف) السيد  القانونيي   ممثليها 
إلهام) والسيدة  ((D620167 (الراقي
شركة) لفائدة  (،(BE751127 (ملك
 »NOYA OPERATION SASU«
بالرباط) التجااي  بالسجل  املسجلة 
احت اقم)163897)واملمثلة من طرف)
(،(A756661 (بنزوبير عزيز  السيد 
 900.000 إجمالي قداه) بثمن  وذلك 

داهم.
التبرضات) جميع  فإ   وعليه 
افدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة)
15)يوما ابتداء)من ااايخ) داخل أجل)
وما) للفصل) 8) طعقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجااة.
النشرة الثانية

عن ائيس كتابة الضعط

كمال مبطاكة

96 مكرر

املحكمة التجااية بطنجة
ملف اقديم أصل اجااي كحصة

في شركة في طوا التأسيس
ملف اقم : 2023/03

كتابة) مصلحة  ائيس  يبلن 
الضعط باملحكمة التجااية بطنجة،)
مصحح) عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 
(،2022 ديسمبر) (19 في) اإلمضاء)
السبيدي) الحق  ععد  السيد  قدم 
الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
بالسجل) واملسجل  (L2  31 (اقم
اقم) احت  بطنجة  التجااي 
الكائن) التجااي  األصل  (،2089 
سليما ،) موالي  شااع  (90 بطنجة)
كحصة في شركة في طوا التأسيس)
.FEEL HOME SARL-AU مسماة)
وبناء)على اقرير مراقب الحصص)
2022،)فقد ام) 9)ديسمبر) املؤاخ في)
اقييم األصل التجااي املذكوا أعاله)

بقيمة)00.000 )داهم.

التبرضات) جميع  فإ   وعليه 

اقدم بكتابة الضعط بهذه املحكمة)

من) ابتداء) يوما  (15 أجل) داخل 

 ااايخ النشر الثاني طعقا للفصل) 8

وما يليه من مدونة التجااة.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة الضعط

كمال مبطاكة

49 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

بيع أصل اجااي

ملف اقم 2023/06

 بمقت�شى عقد اوثيقي محرا بمدينة)

(،2022 ديسمبر) (23 بتاايخ) مكناف 

الحاملة) باعت السيدة ذكرى كبالي،)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

 86 فيال) ب  والكائن  د23821 )

للسيد) مكناف،) اوالل،) (،1 الحديقة)

لعطاقة) الحامل  الكرضة،) ولد  أمي  

التبريف الوطنية اقم ب ب113878 

حزم،) ابن  اإلمام  شااع  ب  والكائن 

البرنو�شي،) القدف،) حي  (،5  اقم)

الداا العيضاء.

بجميع) التجااي  األصل  جميع 

واملسجل) واملبنوية  املادية  عناصره 

بالسجل التجااي بمكناف احت اقم)

احت) كصيدلية  واملستغل  (51 10

الكائنة ب) النسيم«) »صيدلية  اسم)

(،63 الرقم) بابا،) حي الجديد سيدي 

مكناف االسماعيلية.

التجااي) األصل  قيمة  وحددت 

داهم على النحو) (300.000 في معلغ)

التالي):

جميع البناصر املبنوية باإلضافة)

 250.000 بقيمة) الكراء) في  للحق 

داهم.

بقيمة) التجااية  األثاث واملبدات 

50.000)داهم.

لذلك فإ  جميع التبرضات يجب)

باملحكمة) الضعط  بكتابة  أ  اوضع 

التجااية بمكناف داخل أجل خمسة)

صدوا) ااايخ  من  يوما  عشر) 15))

النشرة الثانية.

النشرة األولى
 ائيس مصلحة كتابة الضعط)

باملحكمة التجااية بمكناف

50 مكرر

املحكمة التجااية بمكناف

بيع أصل اجااي

ملف اقم : 2023/03

القاه) اوثيقي  عقد  بمقت�شى 

حسام) كنو   اإلداي�شي  األستاذ 

الدين،)موثق بمكناف بتاايخ)26)ماي)

2022،)باع غنامي اسماعيل الحامل)

.D980779(للعطاقة الوطنية اقم

الحامل) أيوب،) مزالة  للسيد 

 VA85727 اقم) الوطنية  للعطاقة 

املسمى) التجااي  األصل  جميع 

مقهى) عن  ععااة  (CATANIACOF

 2 بسمة) (2-521 الكائنة ببمااة اقم)

اياض الزيتو  مكناف،)ذات السجل)

قداه) بثمن  (،85570 اقم) التجااي 

160.000)داهم،)موزعة على الشكل)

التالي):

بثمن) املبنوية  للبناصر  بالنسعة 

قداه):)100.000)داهم.

بالنسعة للبناصر املادية):)60.000 

داهم.

أ ) يجب  التبرضات  فإ   لذلك 

باملحكمة) الضعط  بكتابة  اوضع 

التجااية بمكناف داخل أجل خمسة)

النشرة) ااايخ صدوا  من  يوما  عشر 

الثانية.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة الضعط

هشام الحساني

50 مكرر

املحكمة التجااية بمكناف

بيع أصل اجااي

ملف اقم :  2023/0

بتاايخ اوثيقي  عقد   بمقت�شى 

قام السيد) (،2022 ديسمبر) (27 و) (8

أحمد جمو،)الحامل لعطاقة التبريف)

الوطنية اقم)J802126)بصفته مسير)

ش.م.م.) (SAFIA INVEST شركة)

مقرها) داهم،) (100.000 اأسمالها)

عمااة) (1 اقم) بمكناف  االجتماعي 

بالسجل) مقيدة  الشاوية،) شااع  (10

التجااي احت اقم)2681 )بالتفويت)

لفائدة السيد أسامة خمال،)الحامل)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

D8528 0)والسيدة اشيدة بوعزى،)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحاملة 

لكل) (%50 بنسعة) (D 899 5 اقم)

وهو) التجااي  األصل  منهما،) واحد 

ععااة عن مقهى والكائن بمكناف اقم)

1)عمااة)10)شااع الشاوية،)واملسجل)

ملكناف) باملحكمة  التجااي  بالسجل 

2681 )وذلك مقابل معلغ) احت اقم)

50.000 )داهم موزعة) إجمالي قداه)

على الشكل اآلتي):)بالنسعة للبناصر)

املادية):)200.000)داهم.

(: املبنوية) للبناصر  بالنسعة 

250.000)داهم.

أ ) يجب  التبرضات  فإ   لذلك 

باملحكمة) الضعط  بكتابة  اوضع 

التجااية بمكناف داخل أجل خمسة)

النشرة) ااايخ صدوا  من  يوما  عشر 

الثانية.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة الضعط

)املحكمة التجااية بمكناف

هشام الحساني

51 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية

فتم مسطرة اإلنقاذ في حق شركة 

دز  بروجيكت عدد 13

إشباا

الصادا) (20 اقم) بمقت�شى حكم 

اقم) بامللف  (2023 يناير) (26 بتاايخ)

املحكمة) لدى  (2023/8315/09

الذي) العيضاء) بالداا  التجااية 

في حق) اإلنقاذ  بفتم مسطرة  ق�شى 

شركة دز  بروجيكت ذات السجل)

التجااي اقم)187733)والكائن مقرها)

موالي) زنقة  املرف  حي  االجتماعي 

الحي الحسني عي ) (213 التهامي اقم)

الشق الداا العيضاء

وعي  السيد املهدي سالم قاضيا)

نائعه) جالبي  أمي   محمد  منتدبا 

والسيد املختاا ابيعي سنديكا الكائن)

شااع لال الياقوت الداا) (1 9 مكتعه)

العيضاء.

الدائني ) من  فاملطلوب  وعليه،)

املبي ) للسنديك  بديونهم  التصريم 

املعالغ) ضمن قائمة موقبة اتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) ااايخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 

مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشباا  هذا 

بالنسعة) بشهرين  األجل  هذا  امديد 

إلى الدائني  القاطني  خااج اململكة)

719 و) للمواد) 58) طعقا   املغربية 

و)720)من مدونة التجااة.
ائيس مصلحة كتابة الضعط

55

املحكمة التجااية بالداا العيضاء

مكتب التسوية والتصفية القضائية

إشباا

فتم مسطرة االنقاذ في حق شركة 

مانزافيك

عدد :  1

الصادا) (19 عدد) بمقت�شى حكم 

بامللف عدد) (2023 يناير) (26 بتاايخ)

املحكمة) لدى  (2023/8315/08

الذي ق�شى التجااية بالداا العيضاء)

بفتم مسطرة االنقاذ في حق شركة) (

مانزافيك ذات السجل التجااي عدد)

االجتماعي) مقرها  والكائن  (128865

املباايف) (58 اقم) املرا�شي  زنقة 

الداا العيضاء.

خصيب) أبو  انس  السيد  وعي  

قاضيا منتدبا.

الدين) بدا  املصطفى  والسيد 

57)شااع ععد) سنديكا الكائن مكتعه)

املومن الداا العيضاء.

الدائني ) من  فاملطلوب  وعليه 

املبي ) للسنديك  بديونهم  التصريم 

املعالغ) ضمن قائمة موقبة اتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)

نشر) ااايخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 

مع) الرسمية  بالجريدة  االشباا  هذا 

بالنسعة) بشهرين  األجل  هذا  امديد 

إلى الدائني  القاطني  خااج اململكة)

 719 و) للمواد) 58) طعقا  املغربية 

و)720)من مدونة التجااة.
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

56

املحكمة التجااية بالداا العيضاء

ملف اقم : 130888

حساب  16 2
بيع أصل اجااي

فوت):

السيد مراد زين البابدين الحامل)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.BE71 057

لفائدة):

 PHARMACIE JALILA K شركة)

امثلها السيدة سلمى بوزيد الحاملة)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.BE709982
التجااي) األصل  مجموع  بيع 

صيدلية) املسماة  لصيدلية 

 PHARMACIE ZINE EL ABIDINE

طريق) العيضاء) بالداا  املتواجدة 

دا بوعزة أوالد عزوز) ازموا كلم) 1)

احت التجااي  بالسجل   واملسجل 

اقم):)06896 .

تسجل) التبرضات  فإ   وبذلك 

التجااية) باملحكمة  الضعط  بمكتب 

بالداا) التجااي  السجل  مكتب 

عشرة) خمسة  أجل  داخل  العيضاء)

األولى) للنشرة  املوالي  يوما) 15))

والثانية.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة الضعط

65 مكرر

املحكمة التجااية بالداا العيضاء

ملف اقم : 130890

حساب اقم : 181 2

عقد اقدمة

الحاملة) اازي،) سلمى  السيدة 

 BE68 825 اقم) الوطنية  للعطاقة 

الطعيعي) للشخص  ممثلة  بصفتها 

بالداا) التجااي  بالسجل  ومسجلة 

العيضاء)احت اقم)2862  )وبصفتها)

طوا) في  لشركة  وحيدة  مسيرة 

التكوين،)خصائصها كالتالي):

ام اصريم على ما يلي):

ام القيام بتقدمة طعيبية لشركة)

 PHARMACIE MERCURE SARL

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  (AU

االجتماعي) مقرها  واحد،)  بشريك 

2)زنقة الواود،)الداا العيضاء.

ام مساهمة في الشركة املذكواة)

أعاله بجميع عناصر أصول وخصوم)

الطعيعي) للشخص  التجااي  األصل 

للبناصر) مالكة  الشركة  واصعم 

املساهم بها ابتداء)من يوم تسجيلها)

في السجل التجااي.

من) املستفيدة  للشركة  سيكو  

لألصل) امللكية  كامل  التقدمة  هذه 

من) ابتداء) اقدمته  الحال  التجااي 

اوقيع هذا البقد وسيكو  لها أيضا)

النهائي) اإلنشاء) من  ابتداء) االنتفاع 

لهذه الشركة األصل التجااي الكائن)

2)زنقة الواود،)الداا) بالداا العيضاء)

واملسجل بالسجل التجااي) العيضاء)

بالداا العيضاء)احت اقم)2862  .

وبذلك فالتبرضات تسجل بمكتب)

مكتب) التجااية  باملحكمة  الضعط 

السجل التجااي بالداا العيضاء)داخل)

املوالي) يوما) 15)) أجل خمسة عشر 

للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية
ائيس كتابة الضعط

66 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف عدد : 2023/10

حساب اقم 9 57

بيع أصل اجااي

في مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 

 10)أكتوبر)2022،)ومسجل بمراكش)

هاب السيد) (2022 نوفمبر) (9 بتاايخ)

لفقير محمد الحامل لعطاقة التبرف)

الساكن) (E 98112 اقم) الوطنية 

باملحاميد سبادة)2)اقم)925)مراكش)

لفائدة ابنه السيد لفقير ععد الغفوا)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحاملة 

.EE691277(اقم

الكائن) التجااي  األصل  كافة 

 1 املحاميد) (85 باملحل التجااي اقم)

التجااي) للغرض  ف مراكش واملبد 

بالفواكه«) البصائر  وبيع  »صنع 

احت) التجااي  بالسجل  واملسجل 

اقم)119562)بجميع عناصره املادية)

واملبنوية،)بمعلغ)60.000)داهما.

فبلى دائني العائع املذكوا أعاله) (

قسم) إلى  بتبرضاتهم  يتقدموا  أ  

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من ااايخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  االعال   نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعال  األول.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

57 مكرر
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املحكمة التجااية بمراكش

ملف عدد : 2023/11

حساب اقم 5751

مستخرج عقد هعة أصل اجااي

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بمراكش) مسجل  (،2023 يناير) (10

بتاايخ)26)يناير)2023)سجل اإليداع)

مرجع) (RE2023000763611071

اآلداء)235 682 70100)اقم ارايب)

وهعت) (RE6591/2023 التحصيل)

الساكنة) شهاب،) إيما   االنسة 

مراكش،) (170 اقم) (5 باملحمدية)

اقم) الوطنية  للعطاقة  الحامل 

.EE890322

خديجة) السيدة  لفائدة 

 5 باملحاميد) الساكنة  التوقي�شي،)

الحاملة للعطاقة) مراكش،) (170 اقم)

.EE 5289 6(الوطنية اقم

الكائن) التجااي  االصل  جميع 

 5 ملحاميد) (129 اقم) »بمالك6«)

املادية) عناصره  بجميع  مراكش،)

التجااي) بالسجل  واملقيد  واملبنوية 

 1339 2 احليلي) اقم  احت 

شعه) املنتوجات  لعيع  واملخصص 

 PARA PHARMACIE الصيدلية)

احت شباا برا فرما�شي شهاب.

وقد حددت قيمة الهعة من أجل)

آالف) (10 قداه) معلغ  في  التسجيل 

داهم ام االبراء)منه في البقد،)

فبلى دائني الواهعة املذكواة اعاله)

قسم) الى  بتبرضاتهم  يتقدموا  ا  

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

بمراكش،)داخل أجل يبتدئ من ااايخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  االعال   نشر 

الخامس عشر) 15))من نشر اإلعال )

الثاني.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

58 مكرر

املحكمة التجااية بمراكش
اقديم أصل اجااي حصة في شركة

ملف اقم 2023/12
حساب 5757

في مؤاخ  عرفي  عقد   بمقت�شى 
بمراكش) ومسجل  (2023 يناير) (20  
قدمت) (،2023 فبراير) (2 بتاايخ)
الحاملة) البويدي  جويدة  السيدة 
اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 
E676836)الساكنة بتجزئة البريصة)
زنقة العنفسج شااع موالي) (58 اقم)
»صيدلية) لشركة) مراكش  هللا  ععد 
مقرها) الكائن  السياحية«) القرية 
االجتماعي في القرية السياحية،)متجر)
طوا) في  مراكش،) النخيل  (،3 اقم)
التجااي) األصل  جميع  التأسيس،)
متجر) السياحية،) القرية  ب  الكائن 
واملبد) مراكش،) النخيل  (،3 اقم)
بالسجل) واملسجل  لصيدلية،)
التجااي اقم)526 9)بجميع عناصره)
في شركة) كحصة  واملبنوية،) املادية 

قوم بمعلغ)00.000 .1)داهم.
فبلى دائني مقدم الحصة املذكوا)
الى) بتصريحاتهم  يتقدموا  أ   أعاله 
باملحكمة) التجااي  السجل  قسم 
التجااية بمراكش داخل أجل يبتدئ)
في) وينتهي  األول  اإلعال   ااايخ  من 
اليوم الخامس عشر من نشر االعال )

الثاني.
النشرة األولى

عن ائيس كتابة الضعط

59 مكرر

املحكمة التجااية بمراكش
انازل أصل اجااي
ملف اقم 2023/13
حساب اقم 5765

في مؤاخ  عدلي  عقد   بمقت�شى 
واملسجل بتاايخ) (2022 ديسمبر) (21  
السيد) انازل  (2022 ديسمبر) (27
موالي عمر الفااي�شي،)الحامل لعطاقة)
إلى) (E501 2 التبريف الوطنية اقم)
2027)الساكن برقم) )داب البرصة)
لفائدة) بمراكش  القصعة  الصغير 
ابنته مينة الفااي�شي الحاملة لعطاقة)
 EE1 907 اقم) الوطنية  التبريف 

707)اجزئة) 2031)الساكنة برقم) إلى)
املنااة الشرف مراكش.

الكائن) التجااي  األصل  جميع  (
 1 اقم) املستشفى  شااع  اواير  بايت 
ومواد) والشاي  السكر  لعيع  واملبد 
بالسجل) واملسجل  أخرى  غذائية 
بجميع) اقم) 3597) احت  التجااي 
بمعلغ) واملبنوية  املادية  عناصره 
بمعلغ) األصل  قوم  داهم  ( 0.000
بمعلغ) املواد  وقومت  داهم  (20.000

20.000)داهم.
فبلى دائني املتنازل املذكوا أعاله)
قسم) الى  بتبرضاتهم  يتقدموا  أ  
التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 
من) يبتدئ  أجل  داخل  بمراكش 
ااايخ اإلعال  األول وينتهي في اليوم)
الخامس عشر من نشر االعال  الثاني.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

60 مكرر

املحكمة التجااية بمراكش
بيع أصل اجااي

ملف اقم  2023/1
حساب اقم 5766

القاه) اوثيقي  عقد  بمقت�شى 
موثق) البسري  مروا   األستاذ 
فبراير) فاام  في  واملؤاخ  بمراكش 
بتاايخ) بمراكش  واملسجل  (2023
حسن) السيد  باع  (2023 فبراير) (2
األصل) في  حصصه  جميع  التجاني،)
الكائن) لصيدلية  واملبد  التجااي 
بمراكش االوداية شااع البريد اقم)  
واملقيد بالسجل التجااي احت اقم)
99586)من السجل التحليلي بجميع)
عناصره املادية واملبنوية بثمن قداه)

0.000 2)داهم.
أ ) التجااي  األصل  دائني  فبلى 
يتقدموا بتبرضاتهم الى قسم السجل)
التجااي باملحكمة التجااية بمراكش)
داخل أجل يبتدئ من ااايخ اإلعال )
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر االعال  الثاني.
النشرة األولى

عن ائيس كتابة الضعط

61 مكرر

املحكمة التجااية بمراكش
بيع أصل اجااي

ملف اقم 2023/15
حساب اقم 5771

في) مؤاخ  اوثيقي  عقد  بمقت�شى 
2022)باع السيد محمد) 20)ديسمبر)
لعطاقة) الحامل  السعتي،) عرفة 
 P982 (اقم الوطنية  التبريف 
الحمدي) بسمة  السيدة  لفائدة 
التبريف) لعطاقة  الحاملة  البلوي 
األصل) (،EE612628 اقم) الوطنية 
(،71 اقم) بمراكش  الكائن  التجااي 
واملخصص) ااغزوت،) باب  ساحة 
ملمااسة مهنة الصيدلة احت شباا)
السعتي«) بلبعاف  سيدي  »صيدلية 
لدى) التجااي  بالسجل  واملسجل 
املحكمة التجااية بمراكش احت اقم)
 5 35)من السجل التحليلي وعدد)9 
من السجل الترايبي بجميع عناصره)
 2.000.000 بمعلغ) واملبنوية  املادية 

داهم.
أ ) التجااي  األصل  دائني  فبلى 
يتقدموا بتبرضاتهم الى قسم السجل)
التجااي باملحكمة التجااية بمراكش)
داخل أجل يبتدئ من ااايخ اإلعال )
األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر االعال  الثاني.
النشرة األولى

عن ائيس كتابة الضعط

62 مكرر

املحكمة التجااية بمراكش
بيع أصل اجااي

ملف اقم 2023/16
حساب اقم 5772

بمراكش) عرفي  عقد  بمقت�شى 
 يوم)8)ديسمبر)2022)ومسجل بتاايخ
السيد) باع  (2022 ديسمبر) (13  
محمد) للسيد  البزيز  ععد  موالت 
الوطنية) للعطاقة  الحامل  البركاني 
األصل) في  حصته  (،E 92513 اقم)
املادية) عناصره  بجميع  التجااي 
واملبنوية الكائن ب):)اقم)1/5 )دواا)
الستغالل) املبد  مراكش،) السراغنة 
مكتعة،)وهو مسجل بالسجل التجااي)
وذلك) (،121358 بمراكش احت اقم)

بثمن قداه)100.000)داهم.
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فبلى دائني العائع املذكوا أعاله أ )

يتقدموا بتبرضاتهم الى قسم السجل)

التجااي باملحكمة التجااية بمراكش)

داخل أجل يبتدئ من ااايخ اإلعال )

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر االعال  الثاني.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

63 مكرر

املحكمة التجااية بمراكش

ملف عدد : 2023/9

حساب اقم 5735

بيع أصل اجااي

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

من) كل  باعا  (،2022 أغسطس) (8

لعطاقة) الحامل  بااة  محمد  السيد 

 E77871 (اقم الوطنية  التبريف 

الجوماا) اللطيف  ععد  والسيد 

الحامل لعطاقة التبرفي الوطنية اقم)

التجااي) األصل  جميع  (E5238 9

سوق) (87 املدينة) بمراكش،) الكائن 

النشاط) ملزاولة  املبد  السمااين،)

التقليدية،) املالبس  بيع  (: التجااية)

احت) التجااي  بالسجل  واملسجل 

عدد)130270)بجميع عناصره املادية)

واملبنوية،)بمعلغ ستة مائة ألف داهم)

600.000)داهم.

بااة) محمد  السادة  دائني  فبلى  (

املذكواا ) الجوماا  اللطيف  وععد 

إلى) بتبرضاتهم  يتقدموا  أ   أعاله 

باملحكمة) التجااي  السجل  قسم 

التجااية بمراكش داخل أجل يبتدئ)

من ااايخ نشر االعال  األول وينتهي في)

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعال )

الثاني.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

73 مكرر

املحكمة التجااية بمراكش

اقديم أصل اجااي حصة في شركة

ملف اقم 2023/2

حساب 5659

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى 

بتاايخ) ومسجل  (2022 ديسمبر) (31

هشام) السيد  قدم  (،2023 يناير) (6

لحعابي املسجل في السجل التجااي)

احت) بمراكش  التجااية  للمحكمة 

جالل) والسيد  (،138882 اقم)

لحعابي املسجل في السجل التجااي)

احت) بمراكش  التجااية  للمحكمة 

لعنى) والسيدة  (،138878 اقم)

لحعابي املسجلة في السجل التجااي)

احت) بمراكش  التجااية  للمحكمة 

خديجة) والسيدة  اقم) 13888،)

السجل) في  املسجلة  االصبهاني 

التجااي للمحكمة التجااية بمراكش)

لشركة) (،138880 اقم) احت 

ذات) شركة  انفست«) »االصبهاني 

مقرها) الكائن  محدودة  مسؤولية 

الطابق) (3 اقم) بشقة  االجتماعي 

2)جيليز،)شركة) السفلي اقامة منااة)

في طوا التأسيس،)كل األصل التجااي)

واملبنوية) املادية  عناصره  بجميع 

الثاني) الطابق  (3 اقم) بشقة  الكائن 

اجزئة املساا طريق آسفي) (951 اقم)

مراكش،)وذلك بثمن قداه)100.000 

داهم.

أ ) أعاله  املذكواين  دائني  فبلى 

يتقدموا بتبرضاتهم الى قسم السجل)

التجااي باملحكمة التجااية بمراكش)

داخل أجل يبتدئ من ااايخ اإلعال )

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر االعال  الثاني.

النشرة الثانية
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

71 مكرر

املحكمة التجااية بمراكش
بيع أصل اجااي
ملف اقم  /2023

حساب 5671

بمقت�شى عقد موثق أمام األستاذ)

علي ايت لحسن مؤاخ بتاايخ)5)يناير)

يناير) (13 بتاايخ) ومسجل  (2023

2023،)سجل اإليداع اقم)-111071

باالستخالص) أمر  (000382-2023
اقم)2023/3286.

باعت شركة)»لوتس اياض«)شركة)
 1.900.000 اأسمالها) مساهمة،)

االجتماعي) مقرها  يوجد  والتي  داهم 
برقم)22)داب فحل الزفريتي لقصوا)

التجااية) باملحكمة  املقيدة  مراكش،)

بمراكش بالسجل التجااي التحليلي)
اقم)16711.

انفيست«) »كوف  شركة) لفائدة 

 100.000 اأسمالها) شركة مساهمة 

بمراكش) االجتماعي  مقرها  داهم،)

فيال اقم)33)عملية مسك الليل شااع)

املقيدة) ايغلي  باب  السادف  محمد 

باملحكمة التجااية بمراكش بالسجل)

التجااي التحليلي اقم)89253.

مجموع األصل احت اسم)»لوتس)

اجزئة) اولغا  بفيال  الكائن  كلوب«)

واملسجل) مراكش  الشتوي  الحي 

شركة) »لوتس اياض«) كفرع لشركة)

برقم) االجتماعي  مقرها  مساهمة،)
لقصوا) الزفريتي  فحل  داب  (22

التجااية) باملحكمة  املقيدة  مراكش،)

بمراكش بالسجل التجااي التحليلي)
من) يشمل  ما  بكل  (.16711 اقم)

قداه) بثمن  ومبنوية  مادية  عناصر 

22.000.000)داهم.

فبلى دائني العائع املذكوا أعاله أ )

يتقدموا بتبرضاتهم الى قسم السجل)

التجااي باملحكمة التجااية بمراكش)

داخل أجل يبتدئ من ااايخ اإلعال )

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر االعال  الثاني.

النشرة الثانية
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

72 مكرر

املحكمة التجااية بمراكش

بيع أصل اجااي

ملف اقم 2023/5

حساب 5685

في) مؤاخ  اوثيقي  عقد  بمقت�شى 

يوسف) السيد  باع  (2023 يناير) (6

أبواب) بمراكش،) الساكن  بنفضيل،)

مراكش شطر)8)ب اقم)71،)الحامل)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.E 8 588

 BENHAYOUN« شركة) لفائدة 

املسؤولية) ذات  شركة  (»PHARM

وحيد،) شريك  ذات  املحدودة 

الكائن) داهم،) (100.000 اأسمالها)

جيليز) بمراكش  االجتماعي  مقرها 

شااع) زاوية  1ب  مركز) كتبية  إقامة 

الزاقطوني ومحمد العقال شقة اقم)

9)الطابق الثاني.

الكائن) التجااي  األصل  جميع 

الجماعة) الشويطر  دواا  بمراكش،)

لصيدلية،) املبد  الويدا ،) القروية 

 PHARMACIE« اسم) احت 

بالسجل) واملقيد  (،»CHOUITER

بجميع) (.58132 اقم) احت  التجااي 

بثمن) واملبنوية  املادية  عناصره 

ام) داهم  (1.100.000 قداه) إجمالي 

اإلبراء)منه في البقد.

فبلى دائني العائع املذكوا أعاله أ )

يتقدموا بتبرضاتهم الى قسم السجل)

التجااي باملحكمة التجااية بمراكش)

داخل أجل يبتدئ من ااايخ اإلعال )

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر االعال  الثاني.

النشرة الثانية

عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

73 مكرر
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املحكمة التجااية بمراكش
بيع أصل اجااي

اقم امللف : 2023/6
حساب اقم : 5687

بتاايخ) موثق  عقد  بمقت�شى 
بمراكش) مسجل  (2023 يناير) (12
احت املراجع) (2023 يناير) (17 بتاايخ)
(: اقم) اإليداع  سجل  (: التالية)
3761/2023)-)أمر باستخالص احت)
عدد):) اوصيل  (- (3226/2023 اقم)
السيد) باع  (،7010021782239
كلوديو كااايلي والسيد هنية نيستري)
شركة ذات) »كاافالد«) لفائدة شركة)

مسؤولية محدودة.
الكائن) التجااي  األصل  جميع 
 91 باب دكالة اقم) بمراكش املدينة،)
مسبود) سيدي  داب  سابقا)) (120 
أعده السيد كلوديو) عرصة ايهيري،)
نيستري) هنية  والسيدة  كااايلي 
املقيدا  بالسجل التجااي احت اقم)
الضيافة) لداا  و 10632،) (106322

بجميع عناصره املادية واملبنوية.
 350.000 قداه) إجمالي  بثمن 

داهم ام اإلبراء)منه في البقد.
املذكواا ) العائبا   دائني  فبلى 
إلى) بتبرضاتهم  يتقدموا  أ   أعاله 
باملحكمة) التجااي  السجل  قسم 
التجااية بمراكش،)داخل أجل يبتدئ)
من ااايخ نشر اإلعال  األول وينتهي في)
من نشر) اليوم الخامس عشر) 15))

اإلعال  الثاني.
النشرة الثانية

عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

74 مكرر

املحكمة التجااية بمراكش
بيع أصل اجااي

اقم امللف : 2023/7
حساب اقم : 5699

في مؤاخ  عدلي  عقد   بمقت�شى 
21)ديسمبر)2022)ومسجل بمراكش)
باعت) (2022 ديسمبر) (28 بتاايخ)
الحاملة) الكرماوي،) فاطمة  السيدة 
اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.E262331

الساكنة بعاب احمر داب القايد)

احال اقم)80)مراكش.

الهادي) ععد  السيد  لفائدة 

التبريف) لعطاقة  الحامل  العوزاوي 

.EE219009(الوطنية اقم

الكائن) التجااي  األصل  جميع 

بالسويقة باب احمر اقم) 5)مراكش)

واملبد لعيع املواد الغذائية بالتقسيط)

احت) التجااي  بالسجل  واملسجل 

بجميع عناصره املادية) (50272 اقم)

واملبنوية بمعلغ)0.000 1)داهما.

فبلى دائني العائبة املذكواة أعاله)

قسم) إلى  بتبرضاتهم  يتقدموا  أ  

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

بمراكش،)داخل أجل يبتدئ من ااايخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال   نشر 

الخامس عشر) 15))من نشر اإلعال )

الثاني.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة الضعط

75 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

إشهاا مستخرج عقد بيع أصل 
اجااي

ملف عدد 2023/02

حساب عدد 3296

حراه) اسمي  عقد  بمقت�شى 

املوثق) سدادي،) محمد  األستاذ 

(،2023 يناير) بتاايخ) و)9) بوجدة 

باع) (،2023 يناير) (9 بتاايخ) مسجل 

السادة):

الساكنة) عيادي،) فاطمة  (- (1

 80 اقم) أ ) الذهبي  املنصوا  بشااع 

وجدة.

بحي) الساكنة  عيادي،) زهرا  (- (2

 16 اقم) الحسني الوفاق زنقة ب21)

وجدة.

الساكنة بحي) يمينة عيادي،) (- (3

 50 اقم) (30 الوحدة طريق اازة زنقة)

وجدة.

الساكنة) عيادي،) كريمة  (- ( 

بتباونية الحرشة بني خالد.

بحي) الساكن  عيادي،) حماد  (- (5

امعااك) شااع  اازة  طريق  الوحدة 

أصالة) وجدة،) (5 اقم) لهعيل  العكاي 

عن نفسه ونيابة عن):

-)اواية عيادي.

-)جميلة عيادي.

الساكن) عيادي،) أحمد  (- (6

بتباونية الحرشة بني خالد.

بحي) الساكنة  بنبزة،) فااحة  (- (7

امعااك) شااع  اازة  طريق  الوحدة 

العكاي لهعيل اقم)5)وجدة.

الساكن بحي) محمد عيادي،) (- (8

امعااك) شااع  اازة  طريق  الوحدة 

العكاي لهعيل اقم)5)وجدة.

الساكنة بحي) -)فاطمة عيادي،) (9

املناا زنقة أ19)اقم)22)وجدة.

10)-)حنا  عيادي،)الساكنة بحي)

امعااك) شااع  اازة  طريق  الوحدة 

العكاي لهعيل اقم)5)وجدة.

11)-)حليمة عيادي،)الساكنة)17 

زنقة إفرا  حي األندلس بركا .

الساكنة) البالية البمراني،) (- (12

بحي الوحدة طريق اازة شااع امعااك)

العكاي لهعيل اقم)5)وجدة.

للسيد):

الساكن) بنسبيد،) محمد  (- (13

اازة زنقة) الوحدة طريق  بوجدة حي 

ف7)اقم)20،)بصفته نائعا عن السيد)

ميمو  بنسبيد.

املبد) التجااي  األصل  جميع 

الستغالل مقهى،)الكائن بوجدة بقبة)

اقم)5)اجزئة بريكي  طريق اازة،)املقيد)

بالسجل التجااي احت عدد)89722 

مليو ) قداه  إجمالي  بثمن  احليلي،)

داهم) 1.000.000)داهم).

املحكمة) أمام  التبرضات  اقعل 

التجااية بوجدة داخل أجل أقصاه)

للنشرة) املوالية  يوما  عشر  خمسة 

الثانية اطعيقا للمادة) 8)من مدونة)

التجااة.

النشرة الثانية
ائيس مصلحة كتابة الضعط

97 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
إشباا

عن) الصادا  الحكم  بمقت�شى 

املحكمة التجااية بفاف بتاايخ فاام)

في امللف التجااي اقم) (2023 فبراير)

1/8319/2023)الحكم)2023/3.

قضت املحكمة التجااية بفاف في)

حق الشركة البامة للحعوب واملواد)

 18671 اقم) التجااي  السجل  ذات 

بتجزئة) االجتماعي  مقرها  الكائن 

اقم) بنسودة  الصناعي  الحي  النماء)

150)فاف.

الشركة) إنقاد  مخطط  بتبديل 

املدعاة) واملواد  للحعوب  البامة 

.S.G.C.P(باختصاا

محسن) األستاذ  على  اإلبقاء) مع 

بولبيو  قاضيا منتدبا واألستاذ ععد)

على) واإلبقاء) له  نائعا  بنبدو  القادا 

سنديكا) ععدو   البزيز  ععد  السيد 

واستئناف سريا  الفوائد ابتداء)من)

ااايخ الحكم يحصر مخطط اإلنقاذ)

وشمول الحكم بالنفاذ املعجل.
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

11

املحكمة التجااية بفاف

إشباا

عن) الصادا  الحكم  بمقت�شى 

املحكمة التجااية بفاف بتاايخ فاام)

في امللف التجااي اقم) (2023 فبراير)

32/8316/2022)الحكم) /2023.

مخطط) بحصر  املحكمة  قضت 

 BENOR شركة) حق  في  اإلنقاذ 

EURO FES)الكائن مقرها االجتماعي)

32)شااع اإلمام مالك م.ج فاف، ب)
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التجااي) بالسجل  واملسجلة  (

باملحكمة التجااية بفاف احت اقم)

مع) السنديك  مقترح  وفق  (53059
اإلبقاء)على األستاذ محسن بولبيو )

القادا) ععد  واألستاذ  منتدبا  قاضيا 

السيد) على  واإلبقاء) له  نائعا  بنبدو 

واستئناف) سنديكا  يشو  بن  سمير 

ااايخ) من  ابتداء) الفوائد  سريا  

بالنفاذ) الحكم  وشمول  الحكم 

امتيازية) املصاايف  وجبل  املعجل 

وافض باقي الطلب.
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

12

املحكمة التجااية بفاف

إشباا

عن) الصادا  القراا  بمقت�شى 

بتاايخ بفاف  التجااية   محكمة 

12)يناير)2023)في)2022/8301/129 

قراا) /2023  (20/8308/2022 ص)

الحكم املستأنف فيما) قضت بإلغاء)

ق�شى به من احويل مسطرة اإلنقاذ)

القضائية،) التصفية  مسطرة  إلى 

إلى) بتحويلها  جديد  من  والحكم 

حق) في  القضائية  التسوية  مسطرة 

الحعابي) ملطاحن  الجديدة  الشركة 

القانوني) ممثلها  شخص  في  فاف 

بشااع) االجتماعي  مقرها  الكائن 

بيكيت الحي الصناعي الدكااات فاف)

لدى) التجااي  بالسجل  واملسجلة 

اقم) احت  بفاف  التجااية  املحكمة 

15671)مع ما يتراب عن ذلك من آثاا)

قانونية،)وبتحديد ااايخ التوقف عن)

الدفع في)23)ديسمبر)2021،)واإلبقاء)

على األستاذ محسن بولبيو  قاضيا)

بنبدو) القادا  ععد  واألستاذ  منتدبا 

نائعا له والسيد ععد البزيز البعودي)

كتابة) وبقيام  املسطرة،) في  سنديكا 

الضعط باإلجراءات املنصوص عليها)

التجااة،) مدونة  من  املادة) 58) في 

وبجبل الصوائر امتيازية.
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

13

املحكمة التجااية بفاف

ملف العيع اقم 2023/03

حساب اقم 5179

بن) ذ.) اوثيقي  عقد  بمقت�شى 

 26 املوثق بفاف بتاايخ) سودة فؤاد،)

يناير)2023)واملسجل بتاايخ)31)يناير)

.2023

العائع):

 52 C78972)الساكن) الدباغ ثريا)

حي ميموزا فاف.

املشتري):

 CD69 مريم) ودغيري  اداي�شي 

الساكن إقامة آدم عمااة ف الشقة)

هللا) ععد  موالي  األمير  شااع  (16

مكناف.
بيع أصل اجااي

لألصل التجااي اقم) 1525.
زاوية شااع أبو ععيدة) (: الكائن بـ)

الجديدة) املدينة  الدنمااك  وشااع 

فاف.

بثمن قداه):)2.200.000)داهم.

أجل) داخل  التبرضات  واقعل 

خمسة عشر يوما من ااايخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

السيد املصطفى خطابي

14 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
افويت أصل اجااي

حساب اقم : 6109

ملف اقم 2023/0003

القاه) اوثيقي  عقد  بموجب 

موثق بالرباط) األستاذ محمد بهردة،)

بتاايخ)21)يناير)2023.

باعت):

الحاملة) ايناو،) إيما   اآلنسة 

اقم) للتبريف  الوطنية  للعطاقة 

مباوضة) طريق  عن  (KB130  7

األصل) مجموع  مداك،) بدو   كلية 

التجااي الذي يستغل كمحل لتقديم)

الكائن بالرباط،) الوجعات السريبة،)

حسا  زاوية زنقتي املرابطي  ومكة،

)عمااة اقم)29،)محل اقم)5)بالطابق)

التجااي) بالسجل  واملقيد  األا�شي،)

احت) بالرباط  التجااية   باملحكمة 

اقم)111928.

بمصلحة) التبرضات  وستقعل 

إلى) املحكمة  بذات  التجااي  السجل 

غاية الخمسة عشر) 15))يوما املوالية)

لصدوا اإلعال  الثاني.

النشرة األولى
ائيس مصلحة السجل التجااي

44 مكرر

املحكمة التجااية بالرباط

اقدمة الذمة املالية املهنية لشخص 

طعيعي إلى شخص مبنوي

ملف اقم 2023/ 000

حساب اقم 6115

بمقت�شى عقد عرفي حرا بتمااة)

اقدمة) امت  (،2023 يناير) فاام  في 

للشخص) املهنية  املالية  الذمة 

الحامل) محمد،) بوزبع  الطعيعي 

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

التجااي) بالسجل  واملقيد  (A96 00

احت اقم)2130 )إلى شخص مبنوي)

 CABINET MOHAMED احت اسم)

ذات) شركة  (BOUZOUBAA

شريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

التأسيس) طوا  في  شركة  وحيد،)

شااع الحسن) الكائن مقرها بتمااة،)

اقم) ،) البيركوال،) اجزئة  الثاني،)

الطابق األول.

وقد حدد اأسمال الشركة في معلغ)

00.000 )داهم.

لذلك فإ  جميع التبرضات يجب)

باملحكمة) الضعط  بكتابة  أ  اوضع 

التجااية بالرباط داخل أجل خمسة)

صدوا) ااايخ  من  يوما  عشر) 15))

النشرة األولى.

النشرة األولى
عن ائيس كتابة الضعط

46 مكرر

املحكمة التجااية بالرباط

ملف اقم 0005/2023

حساب اقم  612

الطرف األول العائع):

ذات) شركة  (SNACK CHELIHA

مسؤولية محدودة في شخص ممثلها)

بن) علي  املنصواي  السيد  القانوني 
اقم بطاقة التبريف) يحيا وفاطمة،)

الوطنية) A 0 12)مغربي الجنسية،)

االحعاف،) حي  (: االجتماعي)  مقره 
الثاني،) الحسن  شااع  (136 اقم)

أكدال،)الرباط.

باع):

صدافي) بنحيو   ادايس  للسيد 
اقم بطاقة) بن ععد السالم واقية،)

األصل) (،A2 217 التبريف الوطنية)

87602،)الكائن):)شااع) التجااي اقم)
موالي االدايس)1،)اقم)86،)امااة.

بمصلحة) التبرضات  وستقعل 

التجااية) باملحكمة  التجااي  السجل 

بالرباط إلى غاية خمسة عشر) 15) 

يوما من صدوا اإلعال  الثاني.

النشرة األولى
ائيس مصلحة السجل التجااي

49 مكرر

املحكمة االبتدائية بزاكورة
بيع أصل اجااي

طرف) من  محرا  عقد  بمقت�شى 

بتاايخ) مؤاخ  اهوكاا  حميد  املحامي 

31)يناير)2023)مسجل في فاام فبراير)

.2023

باع الطرف األول احمد ايت منزاا)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
اقم)P230 5)والساكن بحي انسيفت)

هشام) الثاني  للطرف  زاكواة.) اكدز 

التبريف) لعطاقة  الحامل  منزاا 

الساكن) (EE310850 اقم) الوطنية 

بتجزئة الكلية اقم)36)مراكش النائب)

عن واثة خليفة منزاا بن احو بوكالة)

مضمنة بالبدد)63 )الصحيفة)69  

بتاايخ اقم) 10) املختلفة   كناش 

قلبة) اوثيق  (2021 سبتمبر) (13

السراغنة.
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ععااة) التجااي  األصل  كافة 

املواد) لعيع  ومحل  اقليدي  نزل  عن 

زاكواة،) باألكدز  الكائن  الغذائية 

واملسجل بالسجل التجااي باملحكمة)

اقم) 90  احت  بزاكواة  االبتدائية 

اقم) واحت  التحليلي  السجل  من 

2000/21)من السجل الترايبي بثمن)

إجمالي قداه)100.000)داهم.

أعاله) املذكوا  العائع  دائني  على 

قسم) إلى  بتبرضاتهم  يتقدموا  أ  

السجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

بزاكواة داخل أجل يبتدئ من ااايخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال   نشر 

الخامس عشر من ااايخ نشر اإلعال )

الثاني.

النشرة األولى
إمضاء)ائيس مصلحة كتابة الضعط

ذ.)ععد املجيد حاجي

18 مكرر

املحكمة االبتدائية بأسفي
مكتب السجل التجااي

اقديم أصل اجااي

 حصة في شركة

ف ت :  5 15

من) و 8) (83 للماداي ) اطعيقا 

مدونة التجااة،)وبمقت�شى عقد عرفي)

 محرا بأسفي بتاايخ)30)ديسمبر)2022 

 2023 يناير) (18 بتاايخ) واملسجل 

بأسفي.

محمد،) الكانوني  السيد  قام 

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

التجااي) األصل  مالك  (17588H

احت) التجااي  بالسجل  واملسجل 

 76 اقم) ب  والكائن  اقم) 5 15)

طريق الصويرة سبت جزولة بجميع)

واملقدا) واملبنوية  املادية  عناصره 

وذلك) داهم  (1.635.000 بثمن)

كحصة في الشركة في طوا التأسيس)

 STE KANO SERVICES EN

.FORMATION

يجوز للدائني  أ  يتبرضوا على)

أداء)ثمن التقديم داخل أجل أقصاه)

لهذا) الثاني  النشر  ببد  يوما  (15

مضمونة) اسالة  بواسطة  اإلعال  

أو بإيداع هذا) مع اإلشباا بالتوصل،)

التبرض مقابل وصل بكتابة الضعط)

يعي ) أ   ويجب  املحكمة،) بهذه 

معلغ) العطال   طائلة  احت  التبرض 

الدين وأسعابه واملوطن املختاا داخل)

دائرة املحكمة.

النشرة األولى
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

43 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بسال
بيع أصل اجااي
ملف اقم 31290

في) مؤاخ  اوثيقي  عقد  بمقت�شى 

باع السيد محمد) (2021 نوفمبر) (23

يناير) فاام  بتاايخ  املزداد  أقسيس 

التبريف) لعطاقة  الحامل  (1967

عنوانه) (،A 029 1 اقم) الوطنية 

طريق) (796 اجزئة سبيد حجي اقم)

القنيطرة سال األصل التجااي الحامل)

الكائن) (،31290 للرقم التحليلي اقم)

طريق القنيطرة) (153 بحي األمل اقم)

واملسجل احت اقم امللف اقم) سال.)

بسال.) االبتدائية  باملحكمة  (2023/6

للسيد أيوب املسبدي املزداد بتاايخ)

لعطاقة) الحامل  أكتوبر) 199) (9

 CD 29175 التبريف الوطنية اقم)

والكائن بالدياا الفرنسية.

أعاله) املذكوا  العائع  دائني  فبلى 

قسم) إلى  بتبرضاتهم  يتقدموا  أ  

السجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

ااايخ) من  يبتدئ  أجل  داخل  بسال 

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال   نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعال  الثاني.

النشرة األولى

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

بيع الحق في الكراء التجااي

ملف اقم 2023/5

مؤاخ) اوثيقي  عقد  بمقت�شى 

السيد ععد) باع  (2023 يناير) في) 2)

الكريم ايت بال الساكن بسال اقم)81 

والحامل) زنقة امرداد حي االنعباث،)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

محفوظ،) منية  للسيدة  (A 02 7 

(،6 الشقة) فكيك  بزنقة  الساكنة 

لعطاقة) والحاملة  الرباط  حسا  

 A609825 اقم) الوطنية  التبريف 

التجااي) واألصل  الكراء) في  الحق 

واملبنوية) املادية  عناصره  بجميع 

واملنصب على املحل التجااي الكائن)

زنقة املنااة،)شااع ابن) (36 بسال اقم)

والذي) سال  االنعباث،) حي  الهيثم 

التجااة) فيه  يمااف  العائع  كا  

باملحكمة) التجااي  بالسجل  واملقيد 

االبتدائية بسال احت اقم) 05  .

 بثمن إجمالي قداه)700.000)داهم)

ام اإلبراء)منه في البقد.

أعاله) املذكوا  العائع  دائني  فبلى 

قسم) إلى  بتبرضاتهم  يتقدموا  أ  

السجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

ااايخ) من  يبتدئ  أجل  داخل  بسال 

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعال   نشر 

الخامس عشر) 15))من نشر اإلعال )

الثاني.

النشرة األولى

45 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالرشيدية
افويت أصل اجااي
ملف اقم 06/2020

مصلحة) ائيس  السيد  يبلن 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضعط  كتابة 

عقد) بمقت�شى  أنه  بالرشيدية،)

 06/2020 افويت محل اجااي اقم)

واملحرا من طرف األستاذ اسليماني)

موالي ععد هللا بتاايخ فاام ديسمبر)

التجااي املحل  افويت  ام  (،2020

زنقة بن) (،98 الكائن بالبنوا  اقم) (

الرشيدية،) القديمة  لعيطا  زيدو  

اقم) حمص  خالد  السيد  للمسمى 

والساكن بقصر) (U156576 بطاقته)

سيدي بو ععد هللا مدغرة الرشيدية.)

من طرف السيد عمر هناوي الساكن)

الجديد) الحي  (12 اقم) (5 بالزنقة)

والحامل) الرشيدية  الحاج  أوالد 

 U91739 اقم) الوطنية  للعطاقة 

هناوي) السيد  ابوه  عنه  ناب  الذي 

لحسن الحامل للعطاقة الوطنية اقم)

املؤاخة) الوكالة  U83712) بموجب 

بتاايخ) 2)يوليو)2017))وذلك مقابل)

معلغ)95.000)داهم.

على) التبرضات  أ   يبلن  كما 

السجل) بمصلحة  اقدم  العيع  هذا 

داخل) املحكمة  هذه  لدى  التجااي 

أجل خمسة عشر يوما ببد النشرة)

الثانية.

النشرة األولى
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

64 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بمراكش
مركز القضائي املقيم بأيت أواير

اصفية الحسابات الخصوصية 
املتقادمة بم�شي 15 سنة واحويلها 

لحساب الخزينة البامة
القا�شي) بمركز  املحاسب  يبلن 

على) بناء) أنه  أواير،) بأيت  املقيم 

يونيو) (23 (1355 ابيع اآلخر) (3 ظهير)

من) (382 و) (381 والفصلي ) ((1936

قانو  االلتزامات والبقود فإ  جميع)

بالحسابات) املودعة  املالية  املعالغ 

 15 بم�شي) واملتقادمة  الخصوصية 

سنة عن ااايخ آخر عملية صرف أو)

إيداع أجريت عليها قد ام إحصاؤها)

بلغت) افصيلية  قوائم  في  واضمينها 

نسخة منها إلى النيابة البامة بمحكمة)

والعالغ) باملركز القضائي بأيت أواير،)

مجموعها)2.100,00)داهم.
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وعلى كل من له الحق في سحب)
أو استرجاع معلغ من املعالغ السالفة)
كتابة) بمصلحة  يتصل  أ   الذكر 
الضعط باملركز القضائي بأيت أواير)
في أجل ال يتبدى ستة أشهر ابتداء)من)
ااايخ النشر وعند مروا األجل املذكوا)
الحسابات) في  املودعة  املعالغ  اصير 
الخصوصية املتقادمة كسعا لخزينة)
الدولة وسيبمل على احويلها للخزينة)

البامة طعقا للقانو  والسالم.
اإلمضاء):)موحى ععد اللطيف

66

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

ملف عدد):)2023/02

حساب):)9552

انازل عن أصل اجااي 
يبلن ائيس مصلحة كتابة الضعط)
باملحكمة االبتدائية بقلبة السراغنة)
في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 
بتاايخ) ومسجل  (،2022 ماي) (17 
بقلبة السراعنة،) (2022 نوفمبر) (11
الساكن) وهني  سبيد  السيد  انازل 
قلبة) (،112 اقم) (02 النوا) بتجزئة 
السراغنة،)الحامل لعطاقة التبريف)
لفائدة) (،Y150569 عدد) الوطنية 
الساكنة) وهني،) أمينة  السيدة 
قلبة) (08 اقم) املرف  بواجهة 
السراغنة والحامل لعطاقة التبريف)
عن جميع) (،Y139515 الوطنية اقم)
نصيعه في ااث االصل التجاي الكائن)
قلبة السراغنة) (07 بحي املرف اقم)
واملبنوية،) املادية  عناصره  بجميع 
لتبليم) »مداسة  ل) املخصص 
السياقة«)واملسجل بالسجل التجااي)
بهذه املحكمة احت عدد)3310)بثمن)

اجمالي قداه)8750)داهم.
تسجل) التبرضات  فإ   وبذلك 
بمكتب الضعط باملحكمة االبتدائية)
بقلبة السراغنة داخل أجل)15)يوما)

املوالية للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن ائيس كتابة الضعط

 1 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلبة السراغنة
ملف عدد):)2023/03

حساب):)9553

انازل عن أصل اجااي 
يبلن ائيس مصلحة كتابة الضعط)

باملحكمة االبتدائية بقلبة السراغنة)

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

بتاايخ ومسجل  (،2022 ماي) (17 

بقلبة السراعنة،) (2022  11)نوفمبر)

نبيمة وهني) (: انازل كل من السادة)

وهني) وفتيحة  (Y192873 وطنيتها)

وهني) ونزهة  (Y125375 وطنيتها)

وهني) وفاطمة  (Y200028 وطنيتها)

وهني) واشيدة  (،Y85602 وطنيتها)

الرحيم) وععد  (Y1187 0 وطنيتها)

بموجب) (،IW806278 وهني وطنيته)

للسيدة) االمضاء) مصححة  وكالة 

 2021/1233 نزهة وهني احت عدد)

ووكالة) وهني  نبيمة  طرف  من 

مصححة االمضاء)من طرف السيدة)

 206/208 عدد) احت  وهني  فتيحة 

للسيدة نزهة وهني ووكالة مصححة)

وهني) اشيدة  السيدة  من  االمضاء)

احت عدد)155/3739)للسيدة نزهة)

من) وهني ووكالة مصححة االمضاء)

السيد ععد الرحيم وهني احت عدد)

وهني،) نزهة  للسيدة  (151/3680

وطنيتها) وهني  امينة  السيدة  لفائدة 

Y139515،)عن جميع نصيبهم) عدد)

في إاث األصل التجااي الكائن بعلوك)

قلبة السراغنة بجميع) (7 املرف اقم)

عناصره املادية واملبنوية،)املخصص)

السياقة«) لتبليم  »مداسة  ل)

بهذه) التجااي  بالسجل  واملسجل 

بثمن) (3310 عدد) احت  املحكمة 

نصيب) داهم،) ( 375 قداه) اجمالي 

منهن) واحدة  لكل  االناث  الواثة 

بمعلغ) وهني  فاطمة  االم  ونصيب 

داهم ونصيب االخ ععد) (6250 قداه)

الرحيم بمعلغ قداه)8750)داهم.

تسجل) التبرضات  فإ   وبذلك 

بمكتب الضعط باملحكمة االبتدائية)

بقلبة السراغنة داخل أجل)15)يوما)

املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية

عن ائيس كتابة الضعط

 2 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلبة السراغنة
ملف عدد):) 2023/0

حساب):) 955

انازل عن أصل اجااي 
يبلن ائيس مصلحة كتابة الضعط)

باملحكمة االبتدائية بقلبة السراغنة)

في) مؤاخ  عرفي  عقد  بمقت�شى  أنه 

بتاايخ ومسجل  (،2022 ماي) (17 

بقلبة السراعنة،) (2022  11)نوفمبر)

الساكن) وهني  محمد  السيد  انازل 

قلبة) (،08 اقم) املرف  بواجهة 

السراغنة،)الحامل لعطاقة التبريف)

لفائدة) (،Y73927 عدد) الوطنية 

الساكنة) وهني،) أمينة  السيدة 

قلبة) (08 اقم) املرف  بواجهة 

السراغنة والحامل لعطاقة التبريف)

عن جميع) (،Y139515 الوطنية اقم)

نصيعه في ااث االصل التجاي الكائن)

قلبة السراغنة) (07 بحي املرف اقم)

واملبنوية،) املادية  عناصره  بجميع 

لتبليم) »مداسة  ل) املخصص 

السياقة«)واملسجل بالسجل التجااي)

 3310 عدد) احت  املحكمة  بهذه 

داهم. (8750 قداه) اجمالي  بثمن 

تسجل) التبرضات  فإ   وبذلك 

بمكتب الضعط باملحكمة االبتدائية)

بقلبة السراغنة داخل أجل)15)يوما)

املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية

عن ائيس كتابة الضعط

 3 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف عدد):)2023/02
حساب):)31696

عقد بيع أصل اجااي 
حرا) اسمي  عقد  بمقت�شى 
فاطمة) األستاذة  بمكتب  بالقنيطرة 
بالقنيطرة) موثقة  الحالوي  الزهراء)

بتاايخ) )يناير)2023.
باع):

السيد الكرد ععد السالم الحامل)
اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

.G21 91
(: ب) الكائن  التجااي  االصل 
وايلزابيت) مبمواة  زنقة  زاوية  (12

القنيطرة واملستغل كمقهى.
لدى) التجااي  بالسجل  واملقيد 
بالقنيطرة احت) االبتدائية  املحكمة 
ب) اقديره  ام  والذي  اقم) 5315)

1.000.000)داهم.
الحامل) املرابط  طالب  (: لفائدة)
الوطنية) التبريف  لعطاقة 

.LS80279 
فبلى دائني العائبة املذكواة أعاله)
أ  يتقدموا بتبرضهم لدى املحكمة)
أجل داخل  بالقنيطرة   االبتدائية 
النشرة) ااايخ  من  ابتداء) يوما  (15  
من مدونة) الثانية طعقا للفصل) 8)

التجااة.
النشرة الثانية

عن ائيس كتابة الضعط

 5 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

عقد بيع أصل اجااي
ملف اقم : 2023/01
حساب اقم : 3809

املؤاخ) البرفي  البقد  بمقت�شى 
واملسجل) (2022 ديسمبر) (22 في)
ديسمبر) (23 بتاايخ) التسجيل  بإدااة 
انازل) (،6390 اقم) احت  (2022
السيد الهاشمي ععد املجيد،)وطنيته)
ابراهيم) السيد  لفائدة  (،GN 3572
(،LB18266 (اقم وطنيته  البطاا،)
بجميع التجااي  واألصل  الحق  عن 
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عناصره املادية واملبنوية واملتبلق)

السالم) بحي  الكائن  التجااي  باملحل 

القصر) اقم  بدو   مخلوف  سيدي 

الكعير سابقا وحاليا حي السالم مج أ)

زنقة)3)اقم)16)القصر الكعير واملسجل)

الكعير) بالقصر  االبتدائية  باملحكمة 

ثمن) حدد  وقد  (،19328 اقم) احت 

العيع في معلغ قداه)280.000)داهم.

اقديم) دائن  كل  فبلى  وعليه 

أجل) داخل  املحكمة  لهذه  تبرضه 

أقصاه)15)يوما من النشرة الثانية.

النشرة الثانية
إمضاء

عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

انس املصعاحي

76 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر الكعير

اقديم أصل اجااي حصة في شركة

ملف اقم : 2023/02

حساب اقم : 3859

املؤاخ) البرفي  البقد  بمقت�شى 

بإدااة) واملسجل  (2023 يناير) (16 في)

التسجيل بتاايخ)17)يناير)2023،)قدم)

وطنيته) بنسليما ،) يوسف  السيد 

اأمينات) شركة  لفائدة  (،LB 5208

 ASSURANCES ZAID SARLAU(زيد

األصل) التأسيس،) طوا  في  شركة 

املادية) عناصره  بجميع  التجااي 

واملبنوية الكائن بطريق البرائش اقم)

واملسجل) الكعير  بالقصر  مكرا  (1 9

الكعير) بالقصر  االبتدائية  باملحكمة 

كحصة في شركة) احت اقم) 65 ،)

قوم في معلغ)1.200.000)داهم.

اقديم) دائن  كل  فبلى  وعليه 

أجل) داخل  املحكمة  لهذه  تبرضه 

أقصاه)15)يوما من النشرة الثانية.

النشرة الثانية
إمضاء

عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

أنس املصعاحي

77 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
صدقة لنصف أصل اجااي

ملف اقم : 2023/01
حساب اقم : 357 1

بمقت�شى عقد عرفي منجز بتاايخ)
بتاايخ) واملسجل  (2022 ديسمبر) (30
السيد) اصدق  (2023 يناير) فاام 
لعطاقة) الحامل  نكزولن  حسن 
 I 76805 اقم) الوطنية  التبريف 
على) مالل  بني  اوابيع  حي  الساكن 
السيد حميد نكزولن الحامل لعطاقة)
 I639 39 اقم) الوطنية  التبريف 
املخصص) اجااي  أصل  بنصف 
 لعيع اللحوم الكائن حي اابيع املركز
التجااي) بالسجل  املقيد  مالل  بني 
عناصره) بجميع  (26736 اقم) احت 
قومت) بحيث  واملبنوية  املادية 

الصدقة بثمن)25.000)داهم.
اقديم) األخيرة  هذه  دائني  فبلى 
تبرضاتهم إلى مكتب السجل التجااي)
باملحكمة االبتدائية بني مالل داخل)
املوالية) يوما  (15 يتبدى) ال  أجل 

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

78 مكرر

املحكمة االبتدائية بعني مالل
بيع أصل اجااي

ملف اقم : 2023/02
حساب اقم : 392 1

بتاايخ مؤاخ  عقد   بمقت�شى 
30)ديسمبر)2022)مسجل بعني مالل)
بتاايخ)9)يناير)2023)منجز من طرف)
ياسر) السيد  فإ   الهرام  احمد  ذ/)
شم�شي مغربي ااشد الحامل لعطاقة)
 I720858 اقم) الوطنية  التبريف 
 22 اقم) (2 الهدى) اجزئة  الساكن 
التجااي) بالسجل  بني مالل مسجل 
قد) بهذه املحكمة احت اقم) 2617)
شااع) والكائن  التجااي  األصل  باع 
69 اقم) بنااي  عمااة  خلدو    ابن 
بني مالل واملستبمل كمكتعة لفائدة)
ااشد) مغربي  شميشة  خالد  السيد 
الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
اقم)I511807)وقد حدد ثمن العيع في)

معلغ قداه)300.000)داهم.

اقديم) األخير  هذا  دائني  فبلى 
تبرضاتهم إلى مكتب السجل التجااي)

باملحكمة االبتدائية بني مالل داخل)

املوالية) يوما  (15 يتبدى) ال  أجل 

للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

79 مكرر

املحكمة االبتدائية بعني مالل
بيع أصل اجااي

ملف اقم : 2023/03

حساب اقم :  392 1

بتاايخ مؤاخ  عقد   بمقت�شى 

20)ديسمبر)2022)مسجل بعني مالل)

السيد) فإ   (2023 يناير) (2 بتاايخ)

مغربي) اسحاق  أبو  الحكيم  ععد 
التبريف) لعطاقة  الحامل  ااشد 

الساكن) (I399570 اقم) الوطنية 

شااع محمدالخامس ا)325)بني مالل)

بهذه) التجااي  بالسجل  مسجل 

باع) قد  (19358 اقم) املحكمة احت 

بلوك) (50 والكائن) التجااي  األصل 

واملستبمل) مالل  بني  ميمونة  حي  (1

نخال) سمير  السيد  لفائدة  كمطبم 

مغربي ااشد الحامل لعطاقة التبريف)

الوطنية اقم)I2655 7)وقد حدد ثمن)

داهم. (200.000 العيع في معلغ قداه)

اقديم) األخير  هذا  دائني  فبلى 
تبرضاتهم إلى مكتب السجل التجااي)

باملحكمة االبتدائية بني مالل داخل)

املوالية) يوما  (15 يتبدى) ال  أجل 

للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

80 مكرر

املحكمة االبتدائية بعني مالل

اقديم أصل اجااي حصة في شركة

ملف اقم :  2023/0

حساب اقم : 29  1

طرف) من  اسمي  اقرير  بمقت�شى 

الخعير الحيسوبي ابراهيم شاوي بالداا)

العيضاء)بتاايخ فاام يونيو)2022)قدم)

السيد أبها ابراهيم،)الحامل للعطاقة)
واملسجل) (I72090 اقم) الوطنية 
بالسجل التجااي باملحكمة االبتدائية)
جميع) احت اقم) 720،) بعني مالل،)
األصل التجااي الذي هو ععااة عن)
والكائن) بالتقسيط  للعقالة  محل 
 296 اقم) الخامس،) محمد  بشااع 
الشركة) في  كحصة  مالل،) بني 
 TRIOMPHE BEAUTE املدعوة)
في شخص ممثلها القانوني،) (،SARL
باملحكمة) التجااي  بالسجل  مقيدة 
اقم) احت  مالل  بعني  االبتدائية 
داهم) (100.000 اأسمالها) (12299
وقد قوم األصل التجااي املذكوا في)

معلغ)936.973,51)داهم.
أعاله) الحصة  دائني مقدم  فبلى 
السجل) بمكتب  تبرضاتهم  وضع 
بعني) االبتدائية  باملحكمة  التجااي 
داخل أجل ال يتجاوز خمسة) مالل،)
للنشرة) املوالية  يوما  عشر) 15))

الثانية.
النشرة الثانية

ائيس مصلحة كتابة الضعط

81 مكرر

املحكمة االبتدائية بعني مالل
إعال  عن بيع أصل اجااي
ملف اقم : 2023/05
حساب اقم : 6   1

بتاايخ) مؤاخ  عقد   بمقت�شى 
بعني) مسجل  (2022 ديسمبر) (20
فإ ) (2023 يناير) (5 بتاايخ) مالل 
مغربي ااشد،) السيد محمد كبيش،)
الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
زنقة) الساكن)  ) (B305637 اقم)
الداا) املباايف،) (،3 طابق) فااف،)
التجااي) بالسجل  مسجل  العيضاء)
قد) (28326 بهذه املحكمة احت اقم)
 162 والكائن) التجااي  األصل  باع 
مالل) بني  املرابطي ،) البيو ،) شااع 
املشروبات) لعيع  كمحل  واملستبمل 
الغازية والكحول لفائدة السيد أيوب)
ياسني،)مغربي ااشد،)الحامل لعطاقة)
 IC956 8 اقم) الوطنية  التبريف 
قداه) معلغ  في  العيع  ثمن  حدد  وقد 

150.000)داهم.
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اقديم) األخير  هذه  دائني  فبلى 

تبرضاتهم إلى مكتب السجل التجااي)

مالل،) بعني  االبتدائية  باملحكمة 

داخل أجل ال يتبدى خمسة عشر)

 15))يوما املوالية للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن ائيس مصلحة كتابة الضعط

82 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

بيع أصل اجااي

إ  ائيس مصلحة كتابة الضعط)

باملحكمة االبتدائية بتطوا .

اطعيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

مدونة التجااة القانو  اقم)19-95.

اسمي) عقد  بمقت�شى  أنه  يبلن 

البزوزي) منير  طرف  من  محرا 

بتاايخ) بتطوا ،) املوثق  االداي�شي 

باع السيد أسويق) (،2023 يناير) (13

التبريف) لعطاقة  الحامل  محمد 

األصل) جميع  (،L30059 الوطنية)

واملبنوية) املادية  ببناصره  التجااي 

 7 اقم) نزهة  اللة  شااع  ب  الواقع 

املضيق،) الخامس)) محمد   سابقا 

واملخصص كمقهى،)واملقيد بالسجل)

التجااي باملحكمة االبتدائية بتطوا )

لفائدة) وذلك  (،2 790 اقم) احت 

نسرين) املرواني  االداي�شي  السيدة 

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحاملة 

.LG 5681

بمصلحة) التبرضات  وستقعل 

السجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

بوما من) (15 بتطوا  وذلك إلى غاية)

صدوا اإلعال  الثاني.

النشرة األولى
ائيس مصلحة كتابة الضعط

ععد السالم قايقاي

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا 
بيع أصل اجااي

إ  ائيس مصلحة كتابة الضعط)
باملحكمة االبتدائية بتطوا .

اطعيقا ملقتضيات الفصل)83)من)
مدونة التجااة القانو  اقم)19-95.

عدلي) عقد  بمقت�شى  أنه  يبلن 
محرا من طرف البدلي  ععد الخالق)
أسراا ومحمد جبفر الناصر البدال )
بتطوا ،) بدائرة محكمة االستئناف 
باع السيد) (،2022 يونيو) (10 بتاايخ)
لعطاقة) الحامل  سبد  اليوسفي 
جميع) (،L31923 الوطنية) التبريف 
  6 اقم) للحانوت  التجااي  األصل 
بتطوا ،) القزدااين  بشااع  الواقبة 
واملخصص لعيع املالبس املستبملة،)
باملحكمة) التجااي  بالسجل  واملقيد 
االبتدائية بتطوا  احت اقم)1296.

وذلك لفائدة السيد محمد البربي)
لعطاقة) الحامل  القاسمي  العقالي 

.L265817(التبريف الوطنية
بمصلحة) التبرضات  وستقعل 
السجل التجااي باملحكمة االبتدائية)
يوما من) (15 بتطوا  وذلك إلى غاية)

صدوا اإلعال  الثاني.
النشرة األولى

ائيس مصلحة كتابة الضعط
ععد السالم قايقاي

17 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا 
مصلحة كتابة الضعط
مكتب السجل التجااي

إعال  عن انازل على أصل اجااي
إ  ائيس مصلحة كتابة الضعط)

باملحكمة االبتدائية بتطوا .
اطعيقا ملقتضيات الفصل)83)من)
مدونة التجااة القانو  اقم)19.95.

يبلن أنه بمقت�شى الرسم البدلي)
املختاا) البدال   طرف  من  املحرا 
امللحقا ) السهلي  واضا  السماللي 
قسم) االستئناف  محكمة  بدائرة 
 التوثيق بتطوا  بتاايخ) )أبريل)2019 
الحامل) انازل السيدا  كلوح اشيد،)
(،L382 99(لعطاقة التبريف الوطنية
لعطاقة) الحامل  فريد،) واملويشني 
جميع أصلهما) (،L155309 التبريف)

التجااي الواقع شااع البريد) الساقية)

بتطوا ،) مكرا  (2 اقم) الفوقية))

واملخصص لعيع املجوهرات،)واملقيد)

التجااي) بالسجل  التوالي  على 

احت) بتطوا   االبتدائية  باملحكمة 

وذلك لفائدة) و2722 ) اقم) 6 5 )

السيد كلوح حسي ،)الحامل لعطاقة)

.L332 12 الوطنية) التبريف 

بمصلحة) التبرضات  وستقعل 

السجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (15 بتطوا  وذلك إلى غاية)

صدوا اإلعال  الثاني.

النشرة الثانية

84 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوا 
مصلحة كتابة الضعط

مكتب السجل التجااي

إعال  هعة أصل اجااي

إ  ائيس مصلحة كتابة الضعط)

باملحكمة االبتدائية بتطوا .

اطعيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

مدونة التجااة القانو  اقم)19.95.

عدلي) عقد  بمقت�شى  أنه  يبلن 

عماا) األستاذا   طرف  من  محرا 

الصادق ومحمد عماد الدين اغربي)

االستئناف) محكمة  بدائرة  البدال  

(،2023 يناير) بتاايخ) ) بتطوا  

الصمدي،) محمد  السيد  وهب 

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

التجااي) األصل  جميع  (،L221318

املخبزة) قرب  الريف،) شااع  الواقع 

خندق الزابوح بتطوا ،)واملخصص)

التجااي) بالسجل  واملقيد  ملقهى،)

احت) بتطوا   االبتدائية  باملحكمة 

السيدة) لفائدة  وذلك  (55860 اقم)

لعطاقة) الحاملة  الصمدي،) شيماء)

 L62532 (الوطنية التبريف 

الحاملة) الصمدي،) كوثر  والسيدة 

.L625321(لعطاقة التبريف الوطنية

بمصلحة) التبرضات  وستقعل 

السجل التجااي باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (15 بتطوا  وذلك إلى غاية)

صدوا اإلعال  الثاني.

النشرة الثانية
ائيس مصلحة كتابة الضعط

85 مكرر

املحكمة االبتدائية أبي الجعد
إعال  عن بيع أصل اجااي

لألستاذ) عدلي  عقد  بمقت�شى 

ععد النبي لهاللي واألستاذ بصطرين)

بدائرة) لإلشهاد  املنتصعي   يوسف 

ابي) ابتدائية  بخريعكة  االستئناف 

(،2022 نوفمبر) (21 في) الجبد مؤاخ 

الساكن) باع السيد هشام الحنعلي،)

الخامس،) محمد  ساحة  (182 اقم)

ابي الجبد،)الحامل لعطاقة التبريف)

.IA 0231(الوطنية

اصقيطة،) سميحة  لفائدة 

222)اجزئة البيو ،)ابي) الساكنة ب)

التبريف) لعطاقة  والحاملة  الجبد،)

.Q2 8771(الوطنية

مناصفة مع):

السيد الشرقاوي برطوط،)الساكن)

ب اقم)97)اجزئة النخيل،)ابي الجبد،)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

.QA8900(اقم

ببناصره) التجااي  األصل  جميع 

باملحكمة) املسجل  واملبنوية  املادية 

 االبتدائية بأبي الجبد احت اقم)1630 

شااع) ب  الكائن  التحليلي  بالسجل 

قرب محطة الوقود) الحسن الثاني،)

زيز،)أبي الجبد ععااة عن مقهى بثمن)

إجمالي قداه)380.000)داهم.

واعبا لذلك فإ  التبرضات تسجل)

االبتدائية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 

بأبي الجبد داخل أجل خمسة عشر)

النشرة) صدوا  ااايخ  من  يوما  ((15 

الثانية.

النشرة الثانية
ائيس كتابة الضعط

86 مكرر
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املحكمة االبتدائية بتازة
إشهاا عقد شراء مفتاح دكا 

ملف اقم : 2023/01

بتاايخ) املنجز  البقد   بمقت�شى 

البدلي ) من طرف  (2022 نوفمبر) (8

الصوا ) وعمر  مقصد  البزيز  ععد 

اقم) بمذكرة حفظ  واملسجل  بتازة،)

اشترت) (،51 األمالك) سجل  (22 

احميدة،) بنت  الربع  امنة  السيدة 

 1967 يوليو) (9 بتاايخ) املزدادة 

اجعل) بدواا  والساكنة  بالطايفة 

إقليم) الطايفة،) جماعة  حلفة،)

العائبة) من  (Z331552 اازة ب.ت.و)

بنت) البروحي  احمة  السيدة  لها 

بكاف) املزدادة سنة) 195) احميدة،)

اقم) الوطنية  تبريفها  بطاقة  الغاا،)

Z1 83 9)الساكنة اقم)71)مجموعة)

ف حي وايدة اازة،)مفتاح دكا  األصل)

التجااي املستخرج من الداا الكائنة)
 بساحة الطيرا  مجموعة) )اقم)263 
التجااي) بالسجل  واملسجلة  اازة 

للمحكمة االبتدائية بتازة احت اقم)

110.000)داهم. بثمن قداه) (2 090

وستقعل جميع التبرضات املمكنة)

من مدونة التجااة،) طعقا للمادة) 8)

باملحكمة) التجااي  السجل  بمكتب 

خمسة) أجل  داخل  بتازة  االبتدائية 
صدوا) ااايخ  من  يوما  عشر) 15))

النشرة الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة الضعط

87 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
إشهاا عقد شراء أصل اجااي

ملف اقم 2023/02

بتاايخ املنجز  البقد   بمقت�شى 

 21)نوفمبر)2022)من طرف البدلي )

ععد حسا  اكوجيل وسبيد لكحل)

محكمة) بدائرة  لإلشهاد  املنتصعي  

بمذكرة) واملسجل  بتازة،) االستئناف 

اقم) األمالك  سجل  (35 اقم) حفظ 

اشترى السيد الحسن الشحمي) (،53

املزداد) بن التهامي،)مغربي الجنسية،)

بتاايخ)28)نوفمبر)1976)بتازة الحامل)

اقم) الوطنية  التبريف  لعطاقة 

ععد) السيد  العائع  من  (،Z20605 

مغربي) محمد،) بن  الوادي  الرزاق 

يناير) فاام  بتاايخ  املزداد  الجنسية،)

الوطنية) التبريف  بطاقة  (1960

 25 اقم) الساكن  (،Z  101 اقم)

األصل) اازة،) (2 القدف) (6 مجموعة)

التجااي الثانوي للمحل الكائن بحي)

ععااة عن) اازة،) (A 1 521 الجيااين)

اايزونا«) »مقهى  شباا) يحمل  مقهى 

واملبنوية،) املادية  عناصره  بجميع 

واملسجل بالسجل التجااي باملحكمة)

اقم) 1320،) احت  بتازة  االبتدائية 

داهم. (300.000 قداه) بثمن 

التبرضات) جميع  وستقعل 

املمكنة طعقا للفصل) 8)من مدونة)

التجااي) السجل  بمكتب  التجااة،)

باملحكمة االبتدائية بتازة داخل أجل)

النشرة) صدوا  ااايخ  من  يوما  (15

الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة الضعط

88 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة

إشهاا عقد هعة بي  األحياء ألصل 
اجااي

ملف اقم 2023/05

منجز) اسمي  عقد  بمقت�شى 

طرف) من  (2022 نوفمبر) بتاايخ) )

األستاذ سبيد الخفيف موثق بتازة،)

ابن) دند   البزيز  ععد  السيد  وهب 

املزداد) الجنسية،) مغربي  لحسن،)

بالرباط،) (1965 فبراير) (20 بتاايخ)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

الرشاد) بحي  سكناه  (،Z80819 اقم)

التزامه) مع  (،1 2 اقم) (2 مجموعة)

البادية) الضمانات  واوسع  بجميع 

هذا مثل  في  بها  املبمول  والقانونية 

البلمي) اميمونت  للسيدة  الشأ ،) (

الجنسية،) مغربية  عالل،) بنت 

 1976 أبريل) فاام  بتاايخ  مزدادة 

لعطاقة) الحاملة  اازة،) وسلي  بتيزي 

(،Z216005 اقم) الوطنية  التبريف 

 2 مجموعة) الرشاد  بحي  سكناها 

األصل التجااي املخصص) (1 2 اقم)

عالل) شااع  بزاوية  الكائنة  للمقهى 

 37 اقم) أنوال  وزنقة  هللا  ععد  بن 

»الفردوف«) واملبروفة بتسمية) اازة،)

مسجلة بالسجل التجااي باملحكمة)

(،8008 اقم) احت  بتازة  االبتدائية 

داهم) (700.000 قداه) إجمالي  بثمن 

مفصل كالتالي):)

البناصر) عن  داهم  (300.000

املادية.

البناصر) عن  داهم  ( 00.000

املبنوية.

وستقعل جميع التبرضات املمكنة)

طعقا للفصل) 8)من مدونة التجااة،)

باملحكمة) التجااي  السجل  بمكتب 

يوما) (15 االبتدائية بتازة داخل أجل)

من ااايخ صدوا النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة الضعط

89 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعال  عن صدقة نصف أصل 

اجااي

ملف اقم 2023/02

حساب اقم 3008 

في) مؤاخ  موثق  عقد  بمقت�شى 

السيدة) اصدقت  (2022 ديسمبر) (6

فاطمة الزهراء)البري،)الحاملة لعطاقة)

إلى) (M90 29 التبريف الوطنية اقم)

لعطاقة) الحامل  اقيي،) نبيل  السيد 

 W23799 (اقم الوطنية  التبريف 

 57 نصف األصل التجااي الكائن ب)

املسجل) بالجديدة  الصنوبر  اجزئة 

 37 90 بالسجل التجااي احت اقم)

والكيفية) الشروط  حسب  وذلك 

املذكواة في البقد.

اقعل) التبرضات  فإ   وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 

بالجديدة داخل أجل خمسة عشر)

 15))يوما من ااايخ النشرة الثانية.

النشرة األولى
املشرف على مصلحة السجل التجااي

47 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعال  عن بيع أصل اجااي

ملف اقم 2022/28

حساب اقم 1799 

بمقت�شى عقد عرفي مؤاخ في فاام)

أبريل)2022)ومسجل بتاايخ)21)أبريل)

باع السيد ععد هللا ابوسليم) (2022

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 
محمد) السيد  إلى  (M271638 اقم)
التبريف) لعطاقة  الحامل  زغلول 

ملجموع) (M58575 (اقم الوطنية 

بالسجل) املسجل  التجااي  األصل 

التجااي احت اقم)302 3.

والكيفية) الشروط  وذلك حسب 

املذكواة في البقد.

اقعل) التبرضات  فإ   وعليه 

االبتدائية) باملحكمة  الضعط  بكتابة 

من) يوما  (15 أجل) داخل  بالجديدة 

ااايخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن ائيس كتابة الضعط

94 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
اقديم أصل اجااي حصة في شركة

يبلن ائيس مصلحة كتابة الضعط)

أنه) بوازازات،) اإلبتدائية  باملحكمة 

بتاايخ محرا  عرفي  عقد   بمقت�شى 

ومسجل) (،2022 ديسمبر) (16  

(،2022 ديسمبر) (23 بوازازات بتاايخ)

شليم،) الرحيم  ععد  السيد  قدم 

 10 برقم) الكائن  التجااي  األصل 

واملسجل) بالسوق املغطى بوازازات،)

بالسجل التجااي بهذه املحكمة احت)
 STE في شركة) حصة  (،10386 اقم)

.»DISERT(BRIDGE«(SARL
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وبناء)عليه فإ  جميع التبرضات)

اقدم بكتابة الضعط) مكتب السجل)

التجااي))داخل أجل)15)يوما املوالية)

للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
ائيس مصلحة كتابة الضعط

95 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي استئنافي اقم : 

2020/2625/ 

ملف جنائي اقم :

2018/2623/12

ملخص الحكم أو القراا

االسم البائلي):)ابراهيم.

االسم الشخ�شي):)بلحاج.

اسم األب):)محمد بن أم الخير بنت)

محمد.

املولود بتاايخ)19)أغسطس)1977 

بوجدة.

طريق عوينات السراق) (: الساكن)
زنقة)6)اقم الشقة) 2،)وجدة.

الوطنية) التبريف  بطاقة  اقم 
6099)ج ف.

حكم عليه بتاايخ)22)يناير)2020 
من طرف غرفة) (2020/7 احت اقم)
الجنايات االستئنافية لجرائم األموال)

بمحكمة االستئناف بفاف.
الجنابات) غرفة  قضت 
االستئنافية علينا انتهائيا وغيابيا في)
حق املتهم ابراهيم بلحاج بن محمد،)
(: بقعول االستئناف،)موضوع) (:  شكال)
بتأييد القراا املستأنف الصادا بتاايخ)
في امللف الجنائي) (2019 نوفمبر) (19
املالي عدد)2018/2623/12)القا�شي)
من) بلحاج  ابراهيم  املتهم  بمؤاخذة 
أجل املشااكة في اعديد أموال عامة)
النافذ) بالحبس  ومباقعته  وخاصة 
ملدة سنة واحدة وغرامة نافذة قداها)
3000)داهم مع احميل املحكوم عليه)

الصائر واإلجعاا في األدنى.
مع نشر الحكم بالجريدة الرسمية)
وتبليقه) البامة  النيابة  من  بمسعى 

بآخر مسكن للمتهم.
19

محكمة االستئناف بفاف

ملف جنائي استئنافي اقم : 

2021/2625/2

ملف جنائي اقم :

2020/2623/10

ملخص الحكم أو القراا

االسم البائلي):)السبداوي.

االسم الشخ�شي):)عالء.

اسم األب):)أحمد وأمه فاطنة بنت)

قاسم.

 1989 أغسطس) (5 املولود بتاايخ)

بمكناف.

الساكن):)اقم)9 )عمااة ب)1)واد)

الرحى،)مكناف.

الوطنية) التبريف  بطاقة  اقم 

.D77 160

حكم عليه بتاايخ)6)أكتوبر)2021 

احت اقم)1 /2021)من طرف غرفة)

الجنايات االستئنافية لجرائم األموال)

بمحكمة االستئناف بفاف.

الجنابات) غرفة  قضت 

االستئنافية علينا انتهائيا وغيابيا في)

حق املتهم السبداوي عالء)بن أحمد،)

(: بقعول االستئناف،)موضوع) (:  شكال)

بتأييد القراا املستأنف الصادا بتاايخ)

الجنائي) امللف  في  (2020 ديسمبر) (8

املالي عدد)2020/2623/10)ومصاداة)

الخزينة) لفائدة  السراح  كفالة 

البامة،)حيث ق�شى القراا االبتدائي)

السبداوي بن) املتهم عالء) بمؤاخذة 

أحمد من أجل جناية اختالف أموال)

النافذ) بالحبس  ومباقعته  عمومية 

ملدة سنة واحدة وغرامة نافذة قداها)

املحكوم) احميل  مع  داهم  (10.000

األدنى) في  واإلجعاا  الصائر  عليه 

وببراءاه من باقي التهم املنسوبة إليه)

مع إاجاع معلغ الكفالة له ببد خصم)

الغرامة والصائر منه.

مع نشر الحكم بالجريدة الرسمية)

وتبليقه) البامة  النيابة  من  بمسعى 

بآخر مسكن للمتهم.

20
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وزارة الداخلية
الكتابة البامة

مديرية الشؤو  القروية

قسم الشؤو  القانونية والتنظيمية

مصلحة املحافظة واصفية ممتلكات الجماعات

الساللية

إعال 

املوضوع : التحديد اإلدااي اقم 65 

البقاا) احديد  محضر  إ  

البائد) »النسانس«) املدعو) الجماعي 

أوالد) »بقعاقة،) الساللية) للجماعات 

الخرااقة،) أجميل بقعاقة الحرابيل،)

أوالد) البيايدة،) املبادة،) الفراكنة،)

قد) عفا «،) أوالد  فركا ،) أجميل 

ام وضبه بمقر قيادة عرباوة بإقليم)

وكذا باملحافظة البقااية) القنيطرة،)

بسوق الابباء)الغرب حيث يمكن لكل)

من يبنيه األمر اإلطالع عليه.

 وأ  آجال التبرض على هذا التحديد

اإلدااي كما ينص على ذلك الفصل)

 الخامس عشر من القانو  اقم)63.17

الشريف الظهير  بتنفيذه   الصادا 

ذي) (7 في) الصادا  (1.19.116 اقم)

 (2019 أغسطس) (9 (1  0 الحجة)

ألاا�شي) اإلدااي  بالتحديد  املتبلق 

 الجماعات الساللية املحددة في ستة

 6))أشهر ابتداء)من فاام مااف)2023 

بالجريدة) اإلعاله  هذا  نشر  ااايخ 

الرسمية.

كما أ  هذه التبرضات ال تسجل)

لقيادة) املحلية  السلطة  أمام  إال 

عرباوة وذلك إلى غاية)2)يونيو)2023.

ويجب على كل متبرض أ  يضع)

لدى املحافظة البقااية بسوق ألابباء)

به) يبضد  للتحفيظ  مطلعا  الغرب 

تبرضه وذلك قعل)3)سبتمبر)2023.

1

وزااة الداخلية
مديرية الشؤو  القروية

قسم الشؤو  القانونية والتنظيمية

مصلحة املحافظة واصفية ممتلكات الجماعات

الساللية

إعال  عن إيداع محضر التحديد 

اإلدااي اقم 863

املرجع : املرسوم عدد : 2.20.536 

بتاايخ 3 سبتمبر 2020

البقاا املدعو) إ  محضر احديد 

»أاا�شي الجموع لقعيلة ايت امحمد)

احديده) ام  الذي  (»1 اقم) القطبة 

»ايت) الساللية) الجماعات  اسم  في 

قد ام وضبه بمقر قيادة) امحمد«،)

تغزوت بإقليم انغير،)وكذا باملحافظة)

على األمالك البقااية ومصلحة املسح)

حيث يمكن لكل) البقااي بوازازات،)

من يبنيه األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانو  اقم)63.17)املتبلق بالتحديد)

اإلدااي ألاا�شي الجماعات الساللية)

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد)

أشهر) ثالثة) 3)) في  محدد  اإلدااي 

ااايخ) (2023 مااف) فاام  من  ابتداء)

نشر هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض) أ   إلى  اإلشااة  واجدا 

على التحديد اإلدااي يجب اقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

لقيادة تغزوت وذلك إلى غاية)30)ماي)

.2023

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشاا  (63.17 من القانو  اقم)

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع)

لدى األمالك البقااية بوازازات مطلعا)

وذلك) تبرضه،) لتأكيد  للتحفيظ 

انصرام) ببد  ثالثة أشهر) 3)) داخل 

قعل أي  التبرضات  اقديم   أجل 

28)أغسطس)2023.

2

وزااة الداخلية
مديرية الشؤو  القروية

قسم الشؤو  القانونية والتنظيمية

مصلحة املحافظة واصفية ممتلكات الجماعات

الساللية

إعال  عن إيداع محضر التحديد 

اإلدااي اقم 871

املرجع : املرسوم عدد : 2.20.553 

بتاايخ 3 سبتمبر 2020

البقاا املدعو) إ  محضر احديد 

اسفالو«) لقعيلة  الجموع  »أاا�شي 

الذي ام احديده في اسم الجماعات)

وضبه) ام  قد  »اسفالو«،) الساللية)

بإقليم) الثانية  امللحقة  قيادة  بمقر 

وكذا باملحافظة على األمالك) انغير،)

البقااي) املسح  ومصلحة  البقااية 

بوازازات،)حيث يمكن لكل من يبنيه)

األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانو  اقم)63.17)املتبلق بالتحديد)

اإلدااي ألاا�شي الجماعات الساللية)

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد)

أشهر) ثالثة) 3)) في  محدد  اإلدااي 

ااايخ) (2023 مااف) فاام  من  ابتداء)

نشر هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض) أ   إلى  اإلشااة  واجدا 

على التحديد اإلدااي يجب اقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

لقيادة امللحقة الثانية وذلك إلى غاية)

30)ماي)2023.

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشاا  (63.17 من القانو  اقم)

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع)

لدى األمالك البقااية بوازازات مطلعا)

وذلك) تبرضه،) لتأكيد  للتحفيظ 

انصرام) ببد  ثالثة أشهر) 3)) داخل 

قعل أي  التبرضات  اقديم   أجل 

28)أغسطس)2023.

3

وزااة الداخلية
مديرية الشؤو  القروية

قسم الشؤو  القانونية والتنظيمية

مصلحة املحافظة واصفية ممتلكات الجماعات

الساللية

إعال  عن إيداع محضر التحديد 

اإلدااي اقم 882

املرجع : املرسوم عدد : 2.20.806 

بتاايخ 26 نوفمبر 2020

البقاا املدعو) إ  محضر احديد 

»أاا�شي الجموع لقعيلة ايت الفر�شي)

احديده) ام  الذي  خوخد «) ايت 

»ايت) الساللية) الجماعات  اسم  في 

ام) قد  خوخد «،) ايت  الفر�شي،)

بإقليم) تغزوت  قيادة  بمقر  وضبه 

وكذا باملحافظة على األمالك) انغير،)
البقااي) املسح  ومصلحة  البقااية 

بوازازات،)حيث يمكن لكل من يبنيه)

األمر اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانو  اقم)63.17)املتبلق بالتحديد)

اإلدااي ألاا�شي الجماعات الساللية)

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد)

أشهر) ثالثة) 3)) في  محدد  اإلدااي 

ااايخ) (2023 مااف) فاام  من  ابتداء)

نشر هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض) أ   إلى  اإلشااة  واجدا 

على التحديد اإلدااي يجب اقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

لقيادة تغزوت وذلك إلى غاية)30)ماي)

.2023

املادة) مقتضيات  إلى  واستنادا 

 63.17 اقم) القانو   من  (10

كل) على  يجب  أعاله  إليه  املشاا 

املحافظة) لدى  يودع  أ   متبرض 

مطلعا) بوازازات  البقااية  األمالك 

وذلك) تبرضه،) لتأكيد  للتحفيظ 

انصرام) ببد  ثالثة أشهر) 3)) داخل 

قعل أي  التبرضات  اقديم   أجل 

28)أغسطس)2023.

4

 III. - إعالنات إدارية
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وزااة الداخلية
مديرية الشؤو  القروية

قسم الشؤو  القانونية والتنظيمية

مصلحة املحافظة واصفية ممتلكات الجماعات

الساللية

إعال  عن إيداع محضر التحديد 

اإلدااي اقم  111

املرجع : املرسوم عدد : 25 .2.20 

بتاايخ 29 يونيو 2022

البقاا املدعو) إ  محضر احديد 

»ااسليمت«)الذي ام احديده في اسم)

ايت) »ملوا   الساللية) الجماعات 

مو�شى ايت كوفي«،)قد ام وضبه بمقر)

قيادة السويهلة بإقليم مراكش،)وكذا)

البقااية) األمالك  على  باملحافظة 

بمراكش،) البقااي  املسح  ومصلحة 

األمر) يبنيه  من  لكل  يمكن  حيث 

اإلطالع عليه.

من) (9 واستنادا ملقتضيات املادة)

القانو  اقم)63.17)املتبلق بالتحديد)

اإلدااي ألاا�شي الجماعات الساللية)

فإ  أجل التبرض على هذا التحديد)

أشهر) ثالثة) 3)) في  محدد  اإلدااي 

ااايخ) (2023 مااف) فاام  من  ابتداء)

نشر هذا اإلعال  بالجريدة الرسمية.

التبرض) أ   إلى  اإلشااة  واجدا 

على التحديد اإلدااي يجب اقديمه)

بصفة حصرية أمام السلطة املحلية)

غاية إلى  وذلك  السويهلة   لقيادة 

30)ماي)2023.

 10 واستنادا إلى مقتضيات املادة)

إليه) املشاا  (63.17 من القانو  اقم)

أعاله يجب على كل متبرض أ  يودع)

لدى األمالك البقااية بمراكش مطلعا)

وذلك) تبرضه،) لتأكيد  للتحفيظ 

انصرام) ببد  ثالثة أشهر) 3)) داخل 

قعل أي  التبرضات  اقديم   أجل 

28)أغسطس)2023.

5

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 فبراير) (2 بتاايخ) (2023/178

املسمى) امللك  على  سيجري  الذي 

ذي) العواية  فالحية  أاضية  قطبة 

عدد) لالستغالل  إدااية  شهادة 

 2023 يناير) (10 بتاايخ) (1/2023

 2000 ماي) (30 بتاايخ) كراء) وعقد 

املتواجد بالجماعة الترابية الحوافات،)

بني) الغرب  دائرة  الحوافات،) قيادة 

ابتداء) قاسم،) سيدي  إقليم  مالك 

إلى غاية) (2023 فبراير) (21 من ااايخ)

بحث علني في شأ ) (2023 مااف) (2

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه من أجل سقي مساحة)0.50 

هكتاا لفائدة السيد خلوقي البربي،)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

.GN2933 

21

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 فبراير) (2 بتاايخ) (2023/181

املسمى) امللك  على  سيجري  الذي 

البقااي) الرسم  ذي  الحوسني  بالد 

بالجماعة) املتواجد  (R/ 3319 عدد)

دائرة) قيادة املكر ،) الترابية املكر ،)

ابتداء) بني منصوا إقليم القنيطرة،)

إلى غاية) (2023 فبراير) (21 من ااايخ)

بحث علني في شأ ) (2023 مااف) (2

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

ععد) السيد  لفائدة  هكتاا  (3.  53

لعطاقة) الحامل  الحسني،) اإلله 

.G31958(التبريف الوطنية

22

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 فبراير) (2 بتاايخ) (2023/180

املسمى) البقاا  على  سيجري  الذي 

ولجة عي  الواد ذي الرسم البقااي)

املتواجد بالجماعة) (12018/30 عدد)

دائرة) قيادة املجاعرة،) الترابية ونانة،)

الوحدة إقليم وزا ،)ابتداء)من ااايخ)

مااف) (2 غاية) إلى  (2023 فبراير) (21

مشروع) شأ   في  علني  بحث  (2023

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 3.59 مساحة) سقي  أجل  من  منه 

هكتاا لفائدة السيدة نجية الهادي،)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحاملة 

.GM80878

23

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

2023/163)بتاايخ فاام فبراير)2023 

الذي سيجري على البقاا املدعو ازدغ)

التابع) انصر  أوالد  املسمى  باملكا  

للجماعة الساللية أوالد انصر فرقة)

بتاايخ) ج  ا  م  ( 8/ عدد) الحزامطة 

فاام نوفمبر)2022)املتواجد بالجماعة)

امللحقة) الطيبي،) سيدي  الترابية 

الطيبي،) باشوية سيدي  (،2 اإلدااية)

إقليم القنيطرة،)ابتداء)من ااايخ)20 

مااف) فاام  غاية  إلى  (2023 فبراير)

مشروع) شأ   في  علني  بحث  (2023

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0.2397 منه من أجل سقي مساحة)

هكتاا لفائدة السيد بوغابة بصواة،)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

.G1 505 

24

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

2023/168)بتاايخ فاام فبراير)2023 

الذي سيجري على البقاا املدعو أوالد)

اقم) االستغالل  شهادة  ذي  امعااك 

11/م ا ج التابع للجماعة الساللية)

أوال امعااك املتواجد بالجماعة الترابية)

الحدادة،)قيادة أحواز القنيطرة،)دائرة)

القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،) أحواز 

2023)إلى) 20)فبراير) ابتداء)من ااايخ)

بحث علني) (2023 فاام مااف) غاية 

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ   في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

مساحة)1.1915)هكتاا لفائدة السيد)

لعطاقة) الحامل  الشكداني،) عالل 

.G991135(التبريف الوطنية

25

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

2023/166)بتاايخ فاام فبراير)2023 

املدعو) البقاا  على  سيجري  الذي 

البيايدة ذي شهادة االستغالل اقم)

 2022 ديسمبر) (9 بتاايخ) (2022/13

البيايدة) الساللية  للجماعة  التابع 

عامر) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الشمالية،)قيادة عامر الشمالية،)دائرة)

سليما ،) سيدي  إقليم  القصيعية،)

إلى) (2023 20)فبراير) ابتداء)من ااايخ)

بحث علني) (2023 فاام مااف) غاية 

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ   في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

السيد) لفائدة  هكتاا  (3.20 مساحة)

لعطاقة) الحامل  السالمي،) سبيد 

.AB301973(التبريف الوطنية

26
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وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (31 بتاايخ) (2023/15 

املسمى) امللك  على  سيجري  الذي 

اميلة واسمااة باملطلب اقم)29678/ا)

ذي شهادة املكتب الجهوي لالستثماا)

الفالحي للغرب اقم)1683/ق.ت.ف/

أكتوبر) 201  (20 بتاايخ) (1 م.ا.ز)

املتواجد بالجماعة الترابية القصيعية،)

القصيعية،) دائرة  القصيعية،) قيادة 

من) ابتداء) سليما ،) سيدي  إقليم 

إلى غاية فاام) (2023 20)فبراير) ااايخ)

شأ ) في  علني  بحث  (2023 مااف)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه  املاء)

1.5690)هكتاا لفائدة السيدة فاطمة)

التبريف) لعطاقة  الحاملة  شروف،)

.G92792(الوطنية

27

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023/16)بتاايخ فاام فبراير)2023 

املسمى) امللك  على  سيجري  الذي 

التحفيظ) مطلب  موضوع  البزوزية 

بتاايخ) اشهاد  وذي  38202/ا  عدد)

املتواجد) (2022 أغسطس) فاام 

قيادة) بالجماعة الترابية لال ميمونة،)

إقليم) دائرة لال ميمونة،) لال ميمونة،)

القنيطرة،)ابتداء)من ااايخ)20)فبراير)

 2023 مااف) فاام  غاية  إلى  (2023

بحث علني في شأ  مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

1.0911)هكتاا لفائدة) سقي مساحة)

السيد مصطفى بية،)الحامل لعطاقة)

.GB1 3780(التبريف الوطنية

28

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

2023/165)بتاايخ فاام فبراير)2023 

املسمى) البقاا  على  سيجري  الذي 

البقااي) الرسم  ذي  (3 لكعير) فدا  

بالجماعة) املتواجد  (R/1 653 عدد)

قيادة الحوافات،) الترابية الحوافات،)

دائرة الغرب بني مالك،)إقليم سيدي)

فبراير) (20 ااايخ) من  ابتداء) قاسم،)

 2023 مااف) فاام  غاية  إلى  (2023

بحث علني في شأ  مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

1.1327)هكتاا لفائدة) سقي مساحة)

السيد حميد لغياثي،)الحامل لعطاقة)

.G9 02 (التبريف الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (31 بتاايخ) (2023/155

املسمى) البقاا  على  سيجري  الذي 

عدد) البقااي  الرسم  ذي  الزمواية 

باملحكمة) بيع  وعقد  (R/5755

االبتدائية بسيدي قاسم سجل احت)

 2022 يوليو) (26 بتاايخ) (199 اقم)

الترابية ااميالت،) املتواجد بالجماعة 

إقليم) بهت،) دائرة  املختاا،) قيادة 

 20 ااايخ) من  ابتداء) سيدي قاسم،)

مااف) فاام  غاية  إلى  (2023 فبراير)

مشروع) شأ   في  علني  بحث  (2023

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1.29 0 منه من أجل سقي مساحة)

لوقيد حسن،) السيد  لفائدة  هكتاا 

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

.GN1 0350

30

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (31 بتاايخ) (2023/152

املسمى) البقاا  على  سيجري  الذي 

البقااي) الرسم  ذي  اوطو  سوج 

املتواجد بالجماعة) (78992/13 عدد)

اإلدااية) امللحقة  القنيطرة،) الترابية 

12،)دائرة البصام،)إقليم القنيطرة،)

إلى) (2023 20)فبراير) ابتداء)من ااايخ)

بحث علني) (2023 فاام مااف) غاية 

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ   في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكتاا  (0.3171 مساحة)

شركة)GLOBAL ASSETS)في شخص)

الدين) نصر  ععادة  القانوني  ممثلها 

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

.BE8 6377

31

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (31 بتاايخ) (2023/150

املسمى) البقاا  على  سيجري  الذي 

الرسم) ذي  بالبرو�شي  القايد  فيرم 

املتواجد) (R/1 07 عدد) البقااي 

الشمالية،) عامر  الترابية  بالجماعة 

قيادة عامر الشمالية،)دائرة القصيعة،)

من) ابتداء) سليما ،) سيدي  إقليم 

إلى غاية فاام) (2023 20)فبراير) ااايخ)

شأ ) في  علني  بحث  (2023 مااف)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

أجل سقي مساحة)   منه من  املاء)

الحسي ) السيد  لفائدة  هكتااات 

التبريف) لعطاقة  الحامل  السالمي،)

.G23759 (الوطنية

32

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 فبراير) (3 بتاايخ) (2023/192

الذي سيجري على القطبة األاضية)

الفالحية املسماة)»املالح«)ذي مشروع)

 91 ضمن ببدد) (OR27  (مقاسمة

  9 كناش األمالك اقم) (89 صحيفة)

2012)وعقد كراء) بتاايخ)21)ديسمبر)

املتواجدة) (2021 ديسمبر) (10 بتاايخ)

قيادة) املجاعرة،) الترابية  بالجماعة 

املجاعرة،)دائرة الوحدة،)إقليم وزا ،)

إلى) (2023 22)فبراير) ابتداء)من ااايخ)

في) بحث علني  (2023 مااف) (3 غاية)

املاء) بجلب  الترخيص  شأ  مشروع 

من واد واغة من أجل سقي مساحة)

محسن) السيد  لفائدة  هكتاا  (3. 9

التبريف) لعطاقة  الحامل  سرغيني،)

.LA160635(الوطنية

33

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 فبراير) (2 بتاايخ) (2023/183

املسمى) امللك  على  سيجري  الذي 

قطبة أاضية فالحية بواية من اوزيع)

املغفوا له محمد الخامي ذي شهادة)

 20 بتاايخ) عدد) 2022/36) إدااية 

بالجماعة) املتواجد  (20000 ديسمبر)

داا) قيادة  البسلوجي،) داا  الترابية 

البسلوجي،)دائرة بهت،)إقليم سيدي)

فبراير) (21 ااايخ) من  ابتداء) قاسم،)

2023)بحث) 2)مااف) إلى غاية) (2023

الترخيص) مشروع  شأ   في  علني 

من) منه  املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

11)هكتاا لفائدة) أجل سقي مساحة)

الحامل) مرينوي،) امليلودي  السيد 

.G10683(لعطاقة التبريف الوطنية

34



4133 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني

وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 فبراير) (2 بتاايخ) (2023/18 

الجماعي) البقاا  على  سيجري  الذي 

املدعو بالد أوال اوجيه التابع للجماعة)

شهادة) ذي  اوجيه  اوالد  الساللية 

بتاايخ) (2023/2 عدد) االستغالل 

بالجماعة) املتواجد  (2023 يناير) (19

قيادة عامر) الترابية عامر الشمالية،)

إقليم) القصيعية،) دائرة  الشمالية،)

ااايخ) من  ابتداء) سليما ،) سيدي 

مااف) (2 غاية) إلى  (2023 فبراير) (21

مشروع) شأ   في  علني  بحث  (2023

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0.50 مساحة) سقي  أجل  من  منه 

هكتاا لفائدة السيد نوا الدين فقير،)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

.G2 7387

35

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني

وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (30 بتاايخ) (2023/1  

املسمى) البقاا  على  سيجري  الذي 

البقااي) الرسم  ذي  بويدا«) »بالد 

املتواجد بالجماعة) (13/13 89 عدد)

الترابية القصيعية،)قيادة القصيعية،)

سيدي) إقليم  القصيعية،) دائرة 

فبراير) (17 ابتداء)من ااايخ) سليما ،)

 2023 فبراير) (27 غاية) إلى  (2023

بحث علني في شأ  مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

0.8871)هكتاا لفائدة) سقي مساحة)

الحامل) القادا،) السيد الدكني ععد 

.G9179 (لعطاقة التبريف الوطنية

36

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (30 بتاايخ) (2023/1 5

املسمى) البقاا  على  سيجري  الذي 

البقااي) الرسم  ذي  (»32 »الخير)

وعقد إااثة سجل) (13/26182 عدد)

احت اقم)602)كناش التركات اقم)5 

وضمن ببدد)136)كناش التركات اقم)

50)املتواجد بالجماعة الترابية املكر ،)

قيادة املكر ،)دائرة بنمنصوا،)إقليم)

القنيطرة،)ابتداء)من ااايخ)17)فبراير)

2023)إلى غاية)27)فبراير)2023)بحث)

الترخيص) مشروع  شأ   في  علني 

من) منه  املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

16)هكتاا لفائدة) أجل سقي مساحة)

لعطاقة) الحامل  فؤاد،) خيي  السيد 

.G3153 7(التبريف الوطنية

37

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني
وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (30 بتاايخ) (2023/1 6

املسمى) البقاا  على  سيجري  الذي 

»الحسنية)107«)ذي الرسم البقااي)

بالجماعة املتواجد  (30/9682 عدد)

دائرة) زيرااة،) قيادة  زيرااة،) الترابية  (

قاسم،) سيدي  إقليم  الشراادة،)

إلى) (2023 17)فبراير) ابتداء)من ااايخ)

علني) بحث  (2023 فبراير) (27 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ   في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

مساحة)90 8.2)هكتاا لفائدة السيد)

لعطاقة) الحامل  اشيد،) جبفري 

.GK50158(التبريف الوطنية

38

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني

وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (30 بتاايخ) (2023/1 2

األاضية) العقبة  على  الذي سيجري 

الفالحية مسماة)»حضيت ااسها«)من)

اوزيع املغفوا له الحسن الثاني طات)

عقد بيع باملحكمة االبتدائية لسيدي)

بتاايخ) (2023/13 اقم) احت  قاسم 

املتواجدة بالجماعة) (2023 يناير) (10

الترابية ااميالت،)قيادة املختاا،)دائرة)

ابتداء) قاسم،) سيدي  إقليم  بهت،)

إلى غاية) (2023 فبراير) (17 من ااايخ)

2023)بحث علني في شأ ) 27)فبراير)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه من أجل سقي مساحة)3.20 

هكتاا لفائدة السيد حسن بنجاللي،)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

.G128951

39

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني

وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (27 بتاايخ) (2023/1 1

املسمى) امللك  على  سيجري  الذي 

البقااي) الرسم  ذي  التهامي«) »لعاا 

املتواجد بالجماعة) (13/10109 عدد)

اإلدااية) امللحقة  القنيطرة  الترابية 

القنيطرة) إقليم  البصام  دائرة  (12

إلى) (2023 فبراير) (15 من ااايخ) ابتداء)

بحث علني في) (2023 فبراير) غاية) 2)

شأ  مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

احويل) أجل  من  منه  املاء) وجلب 

لفائدة) صناعية  مادة  إلى  الطحالب 

SETEXAM)في شخص ممثلها) شركة)

لعاا،) اشيد  محمد  السيد  القانوني 

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحامل 

.G9  17

40

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني

وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (26 بتاايخ) (2023/139

املسمى) البقاا  على  سيجري  الذي 

»فيرم القايد بالبرو�شي«)ذي شهادة)

املتواجد) (R/1 07 عدد) ملكية 

الشمالية،) عامر  الترابية  بالجماعة 

قيادة عامر الشمالية،)دائرة القصيعة،



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023)الجريدة الرسمية   4134

من) ابتداء) قاسم  سيدي  إقليم  (

 23 غاية) إلى  (2013 فبراير) ااايخ) 1)

شأ ) في  علني  بحث  (2023 فبراير)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 1 أجل سقي مساحة) منه من  املاء)

هكتاا لفائدة السيدة امنة لبرو�شي،)

الوطنية) التبريف  لعطاقة  الحاملة 

.G550 5

41

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا

افتتاح العحث البلني

وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 

ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 

 2023 يناير) (26 بتاايخ) (2023/138

فالحية) أاض  على  سيجري  الذي 

ااببة للقاعدة الجوية الثالثة للقوات)

/3° عدد) كراء) عقد  ذي  امللكية 

 RAA/38 و) (GSA/1 و) (BAFRA/CDT

مهدية،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

القنيطرة) إقليم  مهدية،) باشوية 

إلى (2023 فبراير) من ااايخ) 1) ابتداء)

علني) بحث  (2023 فبراير) (23 غاية) (
بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأ   في 
أجل) من  منها  املاء) وجلب  أثقاب  (3
سقي مساحة) 6)هكتاا لفائدة شركة)
شخص) في  (BAREA AGRO SARL
أسامة) السيد  القانوني  ممثلها 
التبريف) لعطاقة  الحامل  الشريكي،)

.A7  658(الوطنية
42

وكالة الحوض املائي لسعو

ملخص قراا
افتتاح العحث البلني

وكالة) مدير  أصداه  قراا  بموجب 
ح.ج) اقم  لسعو  املائي  الحوض 
فبراير) (13 بتاايخ) (2023/207
البقاا) على  سيجري  الذي  (2023

مطلب) ذي  أاواف  فدا   املسمى 

وذي) ( 1/35208 عدد) التحفيظ 

  1/56780 عدد) البقااي  الرسم 

قطبتي ) من  املكو   الروف  وفدا  

أاضيتي  ذي عقد شراء)ضمن ببدد)

بالجماعة) املتواجد  (31 صحيفة) (28

إقليم) الترابية اازوطة،)دائرة صفرو،)

مااف) (6 ااايخ) من  ابتداء) صفرة،)

 2023 مااف) (13 غاية) إلى  (2023

بحث علني في شأ  مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

9760. )هكتاا لفائدة) سقي مساحة)

الحامل لعطاقة) السيد اوخلو عزيز،)

.PW807668(التبريف الوطنية
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4135 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4136  

املادة الثالثة :

يعهد بتنفيذ ما جاء يف مرشوع هذا املرسوم الذي ينرش بالجريدة الرسمية إىل وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة   

ومدير أمالك الدولة كل واحد منهام فيام يخصه.

6



4137 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4138  



4139 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

7



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4140  

8



4141 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

9



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4142  

10



4143 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

48



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4144  

نرشة

الفصل الثالث :

يعهد إىل مدير أمالك الدولة بتنفيذ ما جاء يف مرشوع هذا املرسوم الذي ينرش بالجريدة الرسمية.  

67

 بالجريدة الرسمية نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدااية)



4145 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

املرسوم



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4146  

الفصل الثاين : تتم اإلجراءات املسطرية استنادا إىل ماجاء يف مرشوع هذا املرسوم الذي ينرش يف الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث : يعهد بتنفيذ ماجاء يف مرشوع هذا املرسوم الذي ينرش بالجريدة الرسمية إىل السيد رئيس الحكومة والسيد وزير االقتصاد واملالية 

والسيد مدير أمالك الدولة كل واحد منهم فيام يخصه.

68

هوين
هوين



4147 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4148  



4149 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4150  



4151 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4152  



4153 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4154  



4155 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4156  



4157 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4158  



4159 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4160  



4161 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4162  



4163 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4164  



4165 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

املادة الثالثة : ينرش مرشوع هذا القرار بالجريدة الرسمية.

69



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4166  



4167 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4168  



4169 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4170  



4171 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4172  



4173 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4174  

الفصل الثالث : تتم مبارشة اإلجراءات املسطرية استنادا إىل ما جاء يف مرشوع مقرر التخيل الذي ينرش بالجريدة الرسمية.
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4175 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 

الفصل الثاين : تتم مبارشة اإلجراءات املسطرية استنادا إىل ما جاء يف مرشوع مقرر التخيل الذي ينرش بالجريدة الرسمية.
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عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4176  



4177 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 
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عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4178  



4179 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4180  



4181 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4182  



4183 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4184  



4185 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4186  



4187 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4188  



4189 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4190  



4191 الجريدة الرسميةعدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) 



عدد)5757 - 8)شبعا )   1  فاام مااف)2023) الجريدة الرسمية4192  
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